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يف هذا العدد

الّرها، مدينة املياه املتدّفقة
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متام���ا كم���ا يخ���رج امل���وج من وجع امل���اء. كم���ا ينه�ض الع�ش���ب من لوعة 

الندى، يجب اأن نخرج من التاريخ لكي ندخل اجلغرافية!! 

ال نخرج من التاريخ انقالبًا، وال جحودًا، فال�شنديان ال يعّمر اأنفا�شه يف 

ر�ض، و�رشايينها. ا يف رئة االأ الهواء، واإنمَّ

لكّن فارقًا كبريًا بني حياة يف الذاكرة وذاكرٍة يف احلياة!

نحن ال ندعو اإىل قطيعٍة معرفيٍة مع املا�شي، فهذا خطاأ ال يرتكبه عاقل، لكننا 

ندعو اإىل قراءة نقدية فاح�شة، تن�شّب على كّل ما �شّكل قناعات حم�شومًة، توارثنا 

تداولها بال اأي متحي�ض اأو تفكري، حتى اكت�شبت ق�رشًة من القدا�شة، تزداد ق�شاوًة 

كلما تراكم الزمن.

تعزيز البنية املعرفية والثقافية

خالقية  للمواطن ال�شوري والأ

�

�سد  الأ مكتبة  يف  اأقيم  الذي  احلواري  املنتدى  يف  الوزير  ال�سيد  األقاها  التي  الفتتاحية  الكلمة  ن�ص 

الوطنية يف دم�سق بني )11و12 ت�سرين الثاين 2015م(.
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ن�شان. منذ بداأ الوعُي الب�رشي مرتافقًا  اإّن اأقد����ض املقد�شات هي حي���اة االإ

ن�شان وجودًا وخل���ودًا هدف  باأ�شئل���ة الوج���ود، وقل���ق امل�ش���ري، كانت حي���اة االإ

ال�شعي الفكري الباحث عن اإجابات حول الكينونة، وال�شريورة، وال�شريورة.

ن احلي���اة مقّد�ش���ة فال يج���ب اأن تكون وقتًا من ندم!! وهي - ال �شك- �شتكون  والأ

كذلك اإن كانت جمرد زمٍن يهدره من ال يجيد اإغناء احلياة، و�شناعة امل�شتقبل.

فهل اأ�ش�شنا ثرواتنا الب�رشية، على توجهات ومفاهيم تخدم مبداأ قد�شية 

ن�شان،وتعمل على اال�شتفادة الق�شوى من طاقاته؟؟ حياة االإ

اإّن املحن���ة ال�شوري���ة الت���ي نعي�شه���ا، ال ت�شاع���د عل���ى القناع���ة بنجاع���ة 

هداف ونبلها. �شاليب والو�شائل، واإن اتفقنا على �شحة االأ االأ

مت���ى كان���ت الهوي���ة م�شاأل���ًة ملتب�ش���ًة يف اأذه���ان ال�شوري���ني، حتى متكن 

اخلط���اب التحري�ش���ي البغي����ض، من ا�شت���دراج الغرائز، و�ش���واًل اإىل اإقدام 

جنبي �شد بالدهم و�شعبهم؟ �شوريني، على طلب التدخل الع�شكري االأ

متى كان املوقف من ال�شلطة ال�شيا�شية دافعًا لال�شطفاف �شد الوطن، 

وللعمل على متزيقه، بذريعة مناه�شة ال�شلطة؟

، يلقي جانبًا كّل ما كانوا  متى كان املثقفون دعاًة علنيني ملوقٍف انتهازيٍّ

ينّظرون به على غريهم من مبادئ وقيم، من اأجل حفنة ماٍل مقبو�ضٍ من 

�رشايني �رشكائهم يف الوالدة، واحلياة، وامل�شري؟

�شئلة على � فجائعيتها � ال حتتمل اأكرث من جواٍب �شادٍم حا�شم: حدث  هذه االأ

خالقية، على نحو  ن�شان املعرفية والثقافي���ة واالأ نن���ا مل نوؤ�ش�ض بني���ة االإ ذل���ك الأ

يقاعاتها  ميكن���ه من اال�شتجابة لتحديات احلياة، وي�شاعده على فهم اأعمق الإ

ب يقود اإىل  يجابي مع م�شتجدات الع�رش، بال تع�شّ املتبدلة، وعلى التفاعل االإ

اجلمود واالنغالق، وال انفتاٍح �شاذج يدفع اإىل الذوبان والتال�شي!!

جيال مفاهيم احلياة، واإّنا تتعلمها. ومل نكن معلمني �شادقني  ال ترث االأ

بنائنا. هكذا  م���ع تاريخنا، وناجحني مع م�شتقبلنا، فيما حاولنا تعليمه الأ

يقول احلا�رش حمّذرًا من خ�شارة امل�شتقبل!!  
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هل يقراأ طالبنا مناهجهم ليتعّلموا اأم لينجحوا!؟

ه���ل متّثل �شهاداتن���ا تعبريًا مرموقًا عن م�شتوى علم���ي متمّيز، اأكرث مما 

متّثل قناعًة باحلق املكت�شب، يف احل�شول على فر�شة العمل!؟

التزامن����ا بالقان����ون موؤ�ش�����ض عل����ى اخل����وف، اأكرث مما ه����و ناجم ع����ن االحرتام 

والقناعة، والقانون � يف اأعلى مراحل االلتزام به � يتحّول اإىل اأخالق، لكنه يحتاج 

اإىل البيئ����ة التي تعزز ردعه الذات����ي، واإال كيف نف�رّش التزام ال�شوري � خارج بالده � 

بكل قوانني البالد التي يعي�ض فيها، و�شعيه لتجاوز القانون يف �شورية؟ 

خطابن���ا � ب���كل مكّونات���ه ال�شيا�شي���ة، والتعليمي���ة، والثقافي���ة � يعتم���د 

التلق���ني وال يفّك���ر � جم���ّرد تفكري � يف اأنه ق���د ال يكون م�شت�شاغ���ًا اأو متفقًا 

عليه!!ولذلك فهو يفتقر اإىل امل�شداقية واجلاذبية اللتني حتّر�شان العقل 

على اال�شتجابة له، والتجاوب معه.

كّلنا م�شوؤولون عّما فيه وعليه حالنا، وكّلنا مدعوون البتكار ما ي�شاعدنا 

عل���ى اخل���روج من ه���ذه املحنة، وعل���ى التاأ�شي����ض ملرحلٍة يك���ون فيها الفرد 

رافدًا للمجتمع، ال عبئًا عليه. 

ن�شان، اأعلى واأرقى اأ�شكال اال�شتثمار،  لقد كان � و�شيبقى � اال�شتثمار يف االإ

وموؤ�ش�شاتنا واأدواتنا بالغة التاأثري، عندما ن�شتثمرها على النحو الذي يكفل 

حتقيق اأعلى ريعية وطنية ممكنة.

خالقية، ونحن ندرك  زمتنا الثقافية واالأ رهاب هو اللغة امل�شّلحة الأ اإّن االإ

اأن مواجهتن���ا يف ه���ذه احل���رب الكونية الظامل���ة على �شورية، ه���ي مواجهة 

ن�ش���ان وج���ودًا، وهويًة،  ثقافي���ة، �ش���د عق���ل ظالم���يّ اإلغائ���ي، ي�شته���دف االإ

وحا�رشًا، وم�شتقباًل. 

ّن وقت ال�شوريني من موٍت وغربة، يجب اأن حتت�شد العقول، وتتفاعل  والأ

ف���كار، بحث���ًا عن �شماواٍت تت�شع لطموح���ات اليا�شمني، ومبقدار ما نفهم  االأ

حا�رشنا وحاجاته، مبقدار ما نتحكم مب�شتقبلنا ون�شتجيب ملقت�شياته!
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واإذا كان ه����ذا املنت����دى ي�شع����ى لر�شد اإ�ش����اراٍت اأولية للطري����ق اإىل امل�شتقبل، فقد 

يكون من املالئم اأن ي�شع يف االعتبار اأّن اأجيااًل ثالثًة �شتكون حتت جمهر البحث.

فهن����اك جيل متقّدم يف التجرب����ة، م�شتقرُّ القناعات، ولي�ض بو�شعنا اإعادة 

اإن�شائه من جديد، ولرمبا ينبغي علينا اأن نتجّنب تاأثريه ال�شلبي ما اأمكن.

وهن����اك جي����ل ما نزال نتل����ك الق����درة يف التاأثري عليه ن�شبي����ًا، ويف ت�شويب 

ن يف  بع�����ض مفاهيم����ه، وال ينبغ����ي اأن يحبطنا تعدد املح����اوالت، و�شعوباتها، الأ

هذا اجليل طاقاٍت خاّلقة ال يجوز اإهدارها، مهما كان ت�شويب م�شارها �شاّقًا.

مل ال يتحقق مبجرد الرغبة. مل، واالأ وهناك جيٌل هو االأ

ه���ذا اجليل ينبغي اأن ين�شاأ متح���ررًا من كوابح العقل، يرافق ال�شوء يف 

م�شارب الك�شف عن يقينه، ويعرب الزمن بوعيه ال ب�شنينه.

طفال جبل ال�شباح، مبقدار ما ترتاكم عليه ال�شمو�ض، مبقدار  جيل االأ

ما تت�شع ال�شماء. فليكن جهدنا خال�شًا لوجه الطفولة، حتى يكون امل�شتقبل 

عادة اإعمار احلجر قبل اإعادة بناء الب�رش! خال�شًا لنا، فال معنى الإ

واإن كّنا نتوجه بحزم وت�شميم اإىل اإعادة اإعمار �شورية، ينبغي اأن نوؤ�ش�ض 

ه���ذا التوج���ه على قاع���دٍة �شلبٍة، هي اإع���داد املراأة، فهي الت���ي تهب احلياة 

جيالنا، ومن اأجدر من احلياة بحماية اأبنائها؟    الأ

ميان بقدرتنا  نح���ن اأم���ٌة ال تفتقر اإىل القام���ات ال�شاخمة، واإّن���ا اإىل االإ

على ابتكار هذه القامات.

اأمُة الوليد، والر�شيد، وزهري بن اأبي �شلمى، واملتنبي، واأبي متام، وابن حّيان، هي 

�شد، وح�شن ن�رشاهلل، وفار�ض اخلوري، ويو�شف  �شد، وب�شار االأ ذاته���ا اأمة حافظ االأ

العظم���ة، وم���اري عجمي ،وبدوي اجلبل، ونزار قباين، ون���ازك العابد، وعمر اأبي 

ري�شة، وحممد �شعيد رم�شان البوطي، وحممد املاغوط، وغريهم، وغريهم..

اأّم���ٌة تنب���ع من اأح�شائه���ا كل هذه اجلبال، جديرة ب���اأن ترافق البحار اإىل 

تخوم املدى، واأن يتكئ الفجر على اأكتافها واعدًا بال�شباح.
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�شورية،  �شمال  اأمهات مدن  )اأورف��ا( القدمية، من  الّرها   تعّد مدينة 

التجارية  احلركة  انطالق  ومركز  ال�رشياين،  دب  االأ مولد  مكان  وه��ي 

دبية على مدى قرون عديدة، وقد عرفت مبا�شيها التليد  والعلمّية واالأ

ورجاالتها العظام، اأمثال: مار اأفرام، ومار يعقوب، ومار رابوال، وقد ذكر 

العلماء اأن ا�شمها م�شتق من �شكل م�شّوه لكلمة يوناينة وتعني »املدينة« 

ذات املياه املتدّفقة اجلميلة، اأو هي م�شتقة من جذر �شامي urh )ماء(، 

اأن  املروّية جيدًا، وعلينا  اأو  املياه الطّيبة  اأي ذات  ويف العربية »وريحة« 

املدينة  اأن  نها تفرت�ض  النظريات بعني احليطة واحل��ذر، الأ ناأخذ هذه 

اإليها  اإ�شارات كثرية  اكت�شبت ا�شمها بعد الع�رش ال�شلوقي فقط، وهناك 

منذ الع�رش الكلداين.

الّرها، مدينة املياه املتدّفقة

�
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جوًا  اأوج��دا  الّرها،  يف  والغربية  ال�رشقية  احل�شارتني  تياري  تقاطع  اإنمَّ 

ن�شطًا وحيويًا يف هذه املدينة الراقية، فقد كان بالطها امللكي يف فرتة زمنية 

دباء والفال�شفة والعلماء واحلرفيني والفنانني،  طويلة ملتقى املفكرين واالأ

زمان القدمية واملتاأخرة، لذلك  وكان للرهاويني ميل حيوي للمو�شيقى يف االأ

املوا�شيع املحببة  ال�شحرية، من  »اأورفيو�ض« وقيثارته  اأن يكون  لي�ض غريبًا 

والرئي�شة للوحات ف�شيف�شائية كثرية اكت�شفت يف الرها ومنطقتها.. وعلينا 

اأدبّية  ن�شاطات  اإليها  نعزو  اأن  ن��رتدد يف  اأال  املدينة  عند احلديث عن هذه 

الذي  فهو  مثلة،  االأ اأف�شل  »بردي�شان«  اأدب  ويف  والتجدد  باحليوية  مليئة 

يقول: »اإذا رغبت يف العلم، فمن املفيد اأن تاأخذ العلم من الكبار، ولكن اإذا 

م، فلي�ض من ال�رشوري اأن ت�شاأل النا�ض �شيئًا بل اأغرهم كي  رغبت يف اأن تعلِّ

�شئلة«. ي�شاألوك هم ما تريد.. اإنه ل�شيء ح�شن اأن تعرف كيف ت�شاأل االأ

�شهل اأن تفعل خريًا، من اأن متتنع عن ال�رش،  ه ملن االأ وهو القائل: »اإنمَّ

ن�شان، ولذلك يبتهج عند فعله، ولكن ال�رش  ن اخلري هو جزء من االإ الأ

يكون  عندما  القبيحة  �شياء  االأ هذه  ن�شان  االإ ويفعل  للعدو،  ن�شاط  هو 

م�شطربًا ومري�شًا يف طبيعته..«.

وبقيت  باملو�شيقى،  واأرفقها  رائ��ع��ة،  ترانيم  »بردي�شان«  اأوج��د  لقد 

ذلك  املو�شيقى  علماء  فيها  وجد  وقد  ه��ذا،  يومنا  ن��ادرة حتى  جواهر 

اخلليط ال�شحري الذي ي�شفي العليل، ويقدم غذاء الروح..

البارزة على احلجر يف  والنقو�ض  الف�شيف�شاء  لوحات  امل��راأة يف  وتظهر 

ثرية التي اكت�شفت يف الّرها، يف اأو�شاع  �رشحة الكهفّية يف املكت�شفات االأ االأ

اإىل  اأ�شقائها  مع  تقف  االبنة  العائلة جند  �شورة  ويف  مهندمة وحمرتمة، 

ميني والدها، مما يدل على علو مكانتها يف ال�شّلم االجتماعي.. وتربز يف 

دب��اء يف القرن  باء واالأ اأ�شهر االآ اأف��رام، الذي يعد  الّرها �شخ�شية القدي�ض 
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»�شد  و  الفردو�ض«  يخ�ض  »فيما  ترنيمة  األ��ف  اأّل��ف  فقد  امليالدي،  الرابع 

خرية يف الرها، ومبوجب  الهرطقات« وقد عا�ض مار اأفرام �شنواته الع�رش االأ

واعظًا  كان  غري  اإليها،  جميئه  اأول  عند  حمام  يف  خادمًا  عمل  �شطورة  االأ

اأنه كانت  اأحد كّتاب �شرية حياته:  ن�شيطًا، ومر�شدًا نا�شحًا للقادة.. يقول 

اإليه اأن ُي�رشف على  هم طلبوا  اإنمَّ ثقة اإخوانه الرهاويني به عظيمة، حتى 

اأعمال اإغاثة الفقراء، اأثناء املجاعة التي ح�شلت اأواخر اأيام حياته، وقبل 

جل يف �شنة )���م( طلب اأن يدفن بني قبور الفقراء املعدمني،  اأن يوافيه االأ

ولكن بعد فرتة من الزمن نقلت رفاته اإىل مكان دفن اأ�شاقفة الرها، وّظل 

هذا الرجل القدي�ض يبّجل حتت ا�شم »خ�رش اليا�ض« يف اأورفا حتى الفرتة 

خرية من امل�شلمني اأي�شًا.. االأ

كان مار اأفرام يتجّنب احلياة االجتماعية يف املدينة، ويقال اإنه عا�ض يف 

اأحد الكهوف، التي ال ح�رش لها يف التالل خارج مدينة الرها، ورمبا كان 

هذا ال�شبب الذي اأك�شبه ال�شهرة كنا�شك، وال ريب يف اأنه كان يعطف على 

اك الذين كانوا ميلوؤون التالل  حياة التق�ّشف والرهبنة، ويف ر�شالته للن�شمَّ

ميان وال�شالة، كما فعل ي�شوع )عليه  املجاورة، يحّثهم على حياة العزلة واالإ

ال�شالم( يف الرّبية من دون خوف من احليوانات املفرت�شة اأو اجلوع، وعليهم 

نري  كواهلهم،  عن  األقوا  نهم  الأ املدينة  يف  اخلطيئة  بوحل  »يتلطخوا  اأال 

العامل، وطغيان املمتلكات« و »اأال يرهبوا �شوت اأولئك الذين بيدهم ال�شلطة، 

كما يفعل مالكو العقارات والرثوات« ولكن مار اأفرام كان رجل فعل اأي�شًا، 

خرين حتى لو كانوا اأعداءه، وكان كاتبًا غزير  ولديه اعتبار عظيم لعلم االآ

نتاج ب�شورة غري عادية.. لقد تدفق ب�شيل من املواعظ ال�شعرية املوزونة  االإ

اإىل  التي كانت ترتجم ب�رشعة  التف�شريية،  والرتانيم والتعليقات واخلطب 

رمنية والقبطية والعربية واحلب�شّية والالتينّية، وامتد اأثرها  اليونانية واالأ
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بل يف جميع  و�شورية فقط،  النهرين  بني  ما  بالد  اأنحاء  لي�ض يف جميع 

غريق، وكان  العامل امل�شيحي، وكان مار اأفرام مّطلعًا على اأعمال الفال�شفة االإ

�شلوب ال�رشياين.. بال �شك �شّيد االأ

والذكاء  بالعفة واحلكمة  املليئة  الرها  »اأيتها  الرها:  يقول يف مدح 

ميان، وال�ُم�شّلحة  ال�ُم�رشبلة بالفطنة واحلكم ال�شليم، املحاّلة بنطاق االإ

بخوذة احلق الذي ال يتبّدل«.

❁    ❁    ❁

�شارة اإىل  دب يف مدينة الرها، ال بد من االإ عند احلديث عن الفكر واالأ

»رابوال« ال�شهري الذي ولد يف مدينة قن�رشين قرب حلب، ترك ممتلكاته، 

لي�شبح نا�شكًا معتزاًل، واجتاز فرتة من التق�شف ثم عني مطرانًا للرها 

آنية مائدته.. ومل ينِب »رابوال«  نحو )���م(. كان ب�شيطًا يف لبا�شه وطعامه وا

كنائ�ض جديدة كاأ�شالفه، بل بنى عو�شًا عنها مالجئ للعجزة واملر�شى 

املحتاجني رجااًل ون�شاًء، وقد ت�رّشف جتاه الهراطقة واملن�شقني بحيوية 

دبية.. مميزة، وكان كاتبًا، ولكن مل يبق اإال القليل من كتاباته االأ

كانت الرها، وفق ما اأورده »ج.ب.�شيغال« يف كتابه »الّرها، املدينة املباركة« 

يتكلمونها  كانوا  �شكانها  اأن  املعتقد  ومن  الكال�شيكية،  ال�رشيانية  موطن 

»ديوني�شيو�ض  ي��ق��ول  ذل��ك  ح��ول  ح��االت��ه��ا،  واأك��م��ل  اأح�����ش��ن  يف  ويكتبونها 

الّرها.  هي  رام��ي��ة،  االآ اأي  ال�رشيانية،  اللغة  اأ�شا�ض  اأو  جذر  اإن  التلمحري« 

الّرها  املو�شوع: »لقد توافد الطالب على  الّرهاوي يف هذا  ويقول يعقوب 

ليتعلموا اخلط وعلم الن�شخ ال�شحيح. ومنذ تاريخ قدمي، �شغلت عملية 

الّرها  مدار�ض  وكانت  الرها،  علماء  طليعة  ال�رشيانية  اللغة  اإىل  الرتجمة 

امل�شوؤولة عن ترجمة اأعمال »ديودور�ض الطر�شو�شي« و »بول�ض ال�شمي�شاطي« 

نطاكي«.. كما مّتت يف الّرها عمليات الرتجمة العك�شّية، من  و »�شوير�ض االأ



قةها، مدينة املياه املتدفقةها، مدينة املياه املتدّفقة ّالّرالر

�� 2015ول  2015ول  2015 أ   كانون الأ   كانون الأ 627العـــــدد   627العـــــدد   627

اأول  ال�شهرية،  الكهف  اأهل  خ��رى، وقد تكون ق�شة  االأ اللغات  اإىل  ال�رشيانية 

التي  اأف���رام«  »م��ار  واأع��م��ال  اليونانية،  اإىل  ال�رشيانية  من  الرتجمة  اأعمال 

ترجمت يف الّرها اإىل عدة لغات بعد وفاته بوقت ق�شري..

�شاعر �رشياين، اأم�شى �شنوات حياته الباكرة، وتتلمذ على يدي اأحد 

نطاكي« وبعد ذلك ذهب  تالمذة »مار اأفرام« يف الّرها، يدعى »اإ�شحق االأ

اإىل اأنطاكية وتويف فيها عام )��0م(.. كانت كتاباته غزيرة، يقّرع يف كثري 

منها الن�ّشاك املنافقني، الذين يطيلون �شعورهم خالفًا لنظام تعليمهم، 

بطونهم،  لراحة  ويت�شوقون  ال�شدقات..  ليجمعوا  املدن  يف  ويتجولون 

وينتقلون من دير اإىل دير ين�شدون دومًا والئم جديدة، كالغرباء..

قوة  »م��ن  عنوانها  ن��ط��اك��ي،  االأ ���ش��ح��ق  الإ ال�شعر  م��ن  قطعة  وه��ن��اك 

»�شيغال« يف  الرها، ويوردها  ن�شان« وقد كتبها يف  االإ اإغواء  ال�شيطان يف 

كتابه »الرها املدينة املباركة« وفيها يزجر الن�شاء املوؤمنات باخلزعبالت 

اإنهن  واأخطائهن ج�شيمة..  لي�ض عظيمًا،  »اإميانهن  املدينة فيقول:  يف 

رجال  الن�شاك  ن  الأ لي�ض  بالزيت،  ليم�شحوهن  الن�شاك  اإىل  يلتجئن 

اأو بالعزائم، ومع  اأكان بال�شحر  اإنهم �شي�شفوننا  اأتقياء، ولكنهن يقلن: 

اأن النا�شك اأحمق متعجرف تهرع اإليه ن�شاء حمقاوات، يرك�شن اإىل بابه 

متنكرات، عدميات احلب، ويقلن يف اأنف�شهن: مهما يكن فاإنه ي�شتنبط 

�شيئًا.. �شيطرد ال�شياطني من اأبنائنا«.

قرب اإىل الرها، ولد عام )���م( يف  ا يعقوب ال�رشوجي، فقد كان االأ اأممَّ

اأربعني كيلو مرتًا جنوب غربي الرها، عا�ض حياته يف  �رشوج التي تبعد 

بلدته، وكان ُيدّر�ض يف الرها، وترك جمموعة من ر�شائله، التي تعد ذات 

فائدة كبرية، وق�شائد كثرية، اأك�شبته لقب »مزمار الروح القد�ض، وقيثارة 

الكني�شة املوؤمنة«.. ويحكى اأنه يف عام )���م( ا�شتدعاه املطران بول�ض يف 
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الرها، ولبى النداء.. وو�شل اإىل دير الفر�ض، الذي يبعد �شتة اأميال عن 

الرها، فراأى هناك روؤية، اأوحت اإليه اأنه �شيموت خالل يومني، فرجع اإىل 

بلدته ورتب اأمور كني�شته، وتويف يف الوقت الذي اأنباأه فيه حلمه..

وهناك ر�شالة كتبها يعقوب ال�رشوجي، موجهة اإىل رهبان »مار با�شو�ض« 

ميان كاللوؤلوؤة، فمن  »املودة كالذهب، ولكن االإ آفاميا يقول فيها:  ا قرب 

اأين اأتيت اأيتها اللوؤلوؤة؟.. اإنك تفوقني اأ�رشار ال�شياء، وم�رشبلة باجلمال 

والبهاء.. التجار ي�شتهونك وال ي�شبعون اأبدًا من النظر اإليك..«

وجتيب اللوؤلوؤة: »اأنا ابنة النور، وبداخلي تت�شكل �شورته.. تركت الُعال، ونزلت 

اإىل اأعماق الهاوية ومل�شتها.. اأنا نداوة القبة الزرقاء، ولدت يف الرحم العظيم.. 

رك�ض الربق اأمامي، والرعد زميلي، وحفرتني ال�شحب يف م�شالكها، وحملتني 

ق البحر  الرياح واأتت بي، واأنا مك�شوة ب�شباب النور، نزلت من بيت اأبي، وت�شومَّ

الئي ال ينطم�ض«. للقياي، وا�شتقبلني.. رحم الظلمة حملني ولكن الأ

وينذر يعقوب ال�رشوجي باأن حب الذهب وحده �شيمّكن ال�شيطان من 

�شنام.. اإرجاع حكم عبادة االأ

❁    ❁    ❁

املواطنني  من  عنها،  كتبت  التي  الدرا�شات  ت�شري  كما  الرها،  ق��ادة  كان 

والوجهاء املاّلكني، ومنهم ينتخب اأع�شاء ملجل�ض املدينة، ولكن املهنة التي 

التجارة، وكانت  ال�رشعة هي  اأكرث ما يكون من  ت�شتمد منها  ال��رثوة  كانت 

ال�شلطات الرومانية حري�شة على ال�شيطرة وت�شجيع �شري القوافل بني بالد 

مرباطورية التي كانت يف زمنها املتاأخر جتبي �رشيبة جمارك  فار�ض واالإ

بن�شبة )�.��%( على الواردات وال�شادرات، وكان هناك يف زمن »ديوقلي�شيان« 

را�شي  االأ ح��دود  على  ن�شيبني  عرب  مي��ّر  فار�ض  اإىل  رئي�شي  جت��ارة  طريق 

»كالينيكو�ض«  يف  كانت  فقد  البيزنطية  اجلمارك  نقطة  اأما  الرومانية.. 
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)الرقة( يف بداية القرن اخلام�ض امليالدي، وكان موقع الرها على الطريق 

الرئي�شي اإىل ن�شيبني، م�شدر فائدة ال ي�شتهان به ملواطنيها..

اأ�شعار  اإىل  الرئي�شة يف التجارة كانت احلرير، وكان ي�شل  ال�شلعة  اإنمَّ 

عالية فاح�شة يف روما.. �شحيح اأن بع�ض الرومان كانوا يعتربون ا�شتعماله 

مرباطور »اأورليان« مل يلب�ض احلرير، ومل ي�شمح  عماًل خُمّنثًا، بحيث اأن االإ

لزوجته بلب�شه اأي�شًا.. ومهما يكن، فعندما غدت الق�شطنطينية عا�شمة 

مرباطورية ال�رشقية، كان الطلب على احلرير نهمًا وال يقف عند حد،  االإ

فكتب  �رشيف،  غري  ب�شلوك  يتمتعون  كانوا  الفرتة  هذه  جتار  اأن  ويبدو 

اأحد اأدباء الرها عن اأخوين كانا تاجرين رحالني، يحمالن جتارتهما ما 

بني الق�شطنطينية وبالد فار�ض، ثم يعّلق مبغزى قائاًل: »اإنهما امتنعا 

عن املمار�شات ال�رشيرة التي مييل اإىل اتباعها جتار العامل، من امل�شاومة 

وحلفان اليمني بجميع اأ�شكالها والكذب واالبتزاز«.

طباء فيها  لقد اهتم �شكان الرها بالطب وال�شفاء، وكانت حالة ومنزلة االأ

املدن والقرى، معفيني  طباء كاملعلمني يف  االأ القانون كان  راقية، ومبوجب 

ج�شاد،  االأ ي�شفون  طباء  »االأ اأن  على  القانون  وين�ض  املهنة،  ر�شوم  دفع  من 

طبيب  ع��ن  ال��ره��اوي  »بروكوبيو�ض«  كتابات  يف  ون��ق��راأ  رواح«  االأ واملعلمني 

اأهايل الرها، فيقول: »هو طبيب ذو علم فريد، بني  يدعى »ا�شطيفان« من 

قل، اأ�شفى ملك الفر�ض كاواد، عندما مر�ض واأ�شبح ميلك  معا�رشيه على االأ

ثروة عظيمة بو�شاطته، وكان ا�شطيفان قد اأر�شله البيزنطيون ليقنع خ�رشو 

باالن�شحاب من حما�رشة الرها يف �شنة )���م( وادعى الطبيب اأنه رّبى خ�رشو 

منذ طفولته، واأنه ن�شح والده اأن يعينه خليفته على العر�ض«.

�شحاب احلرف وال�شناعات التقليدية يف الرها هيئة اجتماعية معرتف  وكان الأ

�رشاف عليها كان �شارمًا، و�شنع اخلبز كان عادة من  بها، وجمعيات نقابية، واالإ
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مهام الن�شاء، وللزراعة دورها يف جمتمع الرها، فهي م�شدر الرزق، وي�شف موؤرخ 

باأنه:»اأر�ض خ�شبة،  وال�رشق  اإىل اجلنوب  الرها  �شفوح تالل  اأمام  الواقع  ال�شهل 

والفواكه،  واخل�شار  احلبوب  من  وفرية  فينتج حما�شيل  ح�شنًا  ريًا  يروي  وكان 

وكان يت�شمن مزارع وقرى عديدة« وكان القروي اإما مزارعًا م�شتقاًل، اأو عاماًل 

زراعيًا )فالحًا( وكثريًا ما كانت معي�شة املزارعني متزعزعة وغري م�شتقرة..

العلوي  والطابق  مركزي،  فناء  ح��ول  الرها  يف  تبنى  البيوت  كانت 

�شطحة منب�شطة، والبيوت  اإليه بو�شاطة درج خارجي، وكانت االأ يو�شل 

اآخر، كما  اإىل  القفز من �شطح  مكان  باالإ قريبة من بع�شها، حتى كان 

فعل القائد البيزنطي عندما فّر من جنوده الثائرين يف �شنة )��0م(.. 

كرث اأهمّية ومتانة فقد كانت من القرميد اأو احلجر املج�ش�ض  ا العمارات االأ اأممَّ

باجلري، واأكواخ الفقراء كانت ت�شنع من ال�شل�شال، ويبدو اأن ا�شتعمال اخل�شب 

يف البناء كان باهظًا، ومع ذلك فقد عا�ض اأثرياء الرها يف حاالت من البذخ، 

وكان للموؤرخني ال�رشيان �شرب قليل عليهم، فلم يكرثوا من انتقادهم، ولكنهم 

ذكروا اأن الفقراء يف الرها عا�شوا على �شفا اجلوع ب�شورة دائمة تقريبًا.. ففي 

عام )���م( التهم اجلراد جميع املحا�شيل، وحّلت املجاعة يف ال�شنة التالية، 

طفال  رياف اإىل املدينة، وهجر العاجزون واملر�شى والن�شاء واالأ وتدفق اأهل االأ

القرى يحاولون احل�شول على لقمة العي�ض بالت�شّول يف �شوارع الرها، يقول 

اأحد كّتاب الرها يف و�شف حالهم: »اأولئك الذين تركوا يف القرى كان بع�شهم 

يف  والذين  الذاوية..  ال�شاقطة  العنب  حّبات  يفلون  واآخ��رون  الكر�شّنة  ياأكل 

املدينة كانوا يتجولون يف ال�شوارع يلتقطون اأوراق و�شيقان اخل�رشاوات القذرة 

روقة وال�شوارع، وينوحون اأثناء الليل والنهار  بالوحل وياأكلونها، وينامون يف االأ

ات اجلوع.. كانت املدينة باأكملها تعّج بهم، وبعدئذ راحوا ميوتون يف  من غ�شّ

روقة والطرقات«.. لعن اهلل الفقر وم�شبباته، ونتائجه.. االأ
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 اأديبة وناقدة واأ�ستاذة التربية في جامعات عربية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري

❁

 الرتانيم واحلكايات ال�شعبية
طفال أ

 الرتانيم واحلكايات ال�شعبية
أ

 الرتانيم واحلكايات ال�شعبية
أدب ال

 الرتانيم واحلكايات ال�شعبية
أ

 الرتانيم واحلكايات ال�شعبية
 يف ا

إترجمة و�إترجمة و�إعد�د: د. ملكة �أبي�ض

❁

التراني������م والحكاي������ات ال�شعبية جزء من 

تمتع شتمتع شتمتع  ش من الطفولة المبكرة ي�ش من الطفولة المبكرة ي� الفولكلور. فبدءاً

ون بفهم وون بفهم وؤون بفهم  طف������ال بالترانيم، ومع النمو يبد الأ

الحكايات ال�شعبية مث������ل حكايات الحيوان، 

بطال، والخرافات،  والجن، والحمق������ى، والأ

والحكايات الطويلة...

ل اأفكارهم  ل دبية ت�ش������كل دبية ت�ش������كِّ وه������ذه الخلفية الأ

�ص.ش�ص.ش�ص. شحول كيفية عمل الق�شحول كيفية عمل الق�

Nursery Rhymes اأواًل: الترانيم

صا�صا�ص ا�شا�ش ش�ش� أ اوزة« وغيرها اوزة« وغيرها ا إم الإم ال ت�شكل ترانيم »الأ

طفال.  دبي لدى العديد م������ن الأ الت������راث الأ
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يق������اع والقافية  إن الإن الإ أ ومم������ا يثي������ر العج������ب ا

في الترانيم، وبنيته������ا المكثفة، اإ�ضافة اإلى 

ديدي الجاذبي������ة.. كل ذلك ضديدي الجاذبي������ة.. كل ذلك ضديدي الجاذبي������ة.. كل ذلك  ضه������ا ال�ضه������ا ال� ه������ا ال�ضه������ا ال�ض ضخا�ضخا� خا�ضخا�ض ض�ض� أ ا

غار الذين ضغار الذين ضغار الذين  ضطفال ال�ضطفال ال� ة للخية للخيَّة للأ خيضخيض ضكل نماذج �ضكل نماذج � كل نماذج �ضكل نماذج �ض ضي�ضي�

طفال  ل الضل الضل الأ ضلها يح�ضلها يح� ليتعلمون اللغة. فمن خليتعلمون اللغة. فمن خل

خا�ص، والثيمات، ضخا�ص، والثيمات، ضخا�ص، والثيمات،  ض�ض� على معلومات ح������ول الأ

اضاضاً لتربيتهم  ضا�ضا� ا�ضا�ض ض�ض� أ ابح ابح ا بح ضبح ض ضر ت�ضر ت� ر ت�ضر ت�ض ضوالبنى، وتلك العنا�ضوالبنى، وتلك العنا�

لدبية اللدبية اللحقة. الأ

طفال  وف������ي الوق������ت ال������ذي يترن������م الأ

������دون الكلم������ات غير ذات بالعب������ارات، ويقل������دون الكلم������ات غير ذات بالعب������ارات، ويقلِّ������دون الكلم������ات غير ذات 

المعنى، ويرددون اإلى م������ا ل نهاية القوافي 

أي�ضاً طفال ا ر الأ ر الة المكررة، يط������ور الة المكررة، يط������وِّ ِّة المكررة، يط������وِّ ة المكررة، يط������وضة المكررة، يط������وض ضالمتجان�ضالمتجان�

وات ضوات ضوات  ض�ض� – اأي قدرة على تقطيع الأ وعياً لفظياً

ّفي الكلمات المنطوقة، وهو ما يعّدفي الكلمات المنطوقة، وهو ما يعّد متطلباً

������كل قاعدة ض������كل قاعدة ض������كل قاعدة  ضوات، وي�ضوات، وي� وات، وي�ضوات، وي�ض ض�ض� ي������اضي������اضي������اً لتعل������م الأ ضا�ضا� ا�ضا�ض ض�ض� أ ا

صللمه������ارة في الق������راءة. فالتعر�������صللمه������ارة في الق������راءة. فالتعر�������ص للترانيم 

وتية وبالتالي ضوتية وبالتالي ضوتية وبالتالي  ضطف������ال ال�ضطف������ال ال� ن مهارات الأ ن مهارات الضن مهارات الضِّ ضيح�ضيح�

أكثر اأهمية اأن  قدراتهم في القراءة. وما هو ا

للعاب الكللعاب الكلم. اتمتعون باتمتعون باأ تمتعون بضتمتعون بض ضطفال ي�ضطفال ي� الأ

اإقليمية،  ل التراني������م ل التراني������م ل تعرف ح������دوداً اإنَّ

صو لغوية. والنا�صو لغوية. والنا�ص من  أو ثقافية، اأ اأو عرقي������ة، ا

ابهة ضابهة ضابهة  ض مت�ض مت� أبياتاً مختلف اأرجاء العالم دندنوا ا

Mother وزةMother وزةMother إم الإم ال ح������ر »الضح������ر »الضح������ر »الأ ضطفاله������م. و�ضطفاله������م. و� لأ

الى الى اآخر  إ« م������ا زال ينتقل م������ن جيل اإ ا« م������ا زال ينتقل م������ن جيل اإ« م������ا زال ينتقل م������ن جيل  Goose
ة مجموعات  فوي������اضفوي������اضفوي������اً، على االرغم من اأن عدَّ ض�ض�

واق.ضواق.ضواق. ض�ض� بحت متوافرة في الضبحت متوافرة في الضبحت متوافرة في الأ ض�ض� من الترانيم اأ

يقاعية للترانيم  خ�شائ�شه���ا: الكلمات الإ

تقّوي ح�������سّ الطفل اللغ������وي، واإيقاع اللغة: 

ال�صربة، والنبرة، وال�صوت، واللحن، يعك�س 

�صل ال�صفوي وي�صحر اأذن ال�صامع. الأ

والخا�صة الثانية للترانيم هي ال�صتخدام 

ف������كار؛ والثالثة، هي  المتخي������ل للكلمات والأ

البني������ة المكثفة التي تن�صئ الم�صهد ب�صرعة، 

وتك�ص������ف عل������ى الفور عن الحبك������ة. وهكذا 

فاإن توكيد الفع������ل، والقت�صاد في الكلمات 

ينتج������ان ع������ن الترنيمة الت������ي تن�صد ب�صوت 

ة اأجيال قبل اأن ت�صل  مرتفع على �صف������اه عدَّ

�صعار من  اإل������ى الطباعة. وخالل انتق������ال الأ

من�صد اإلى اآخر يجري �صحذها و�صقلها اإلى 

خيرة. اأن تبلغ ب�صاطتها الأ

وزة  م الإ أ�صخا�������س الأ ا اأن فطن������ة  كم������ا 

وغرابته������م تف�ص������ران �صعبية ه������ذه الترانيم 

نون الالمعنى  طف������ال يثمِّ وا�صتمراره������ا. فالأ

الم�صحك في ترنيمة كهذه:

Peter, Peter, Pumpkin eater

Had a wife and couldn't keep her,

He put her in a pumpkin shell,

And there he kept her very well.

بيتر، بيتر، اآكل اليقطين،

عنده زوجة، لم ي�صتطع الحفاظ عليها،

و�صعها في ق�صرة يقطينة،

وهناك حافظ عليها جيداً.
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لي�������س للترنيمة معنى حقيق������ي بالطبع، 

ولكنه������ا تمتع الطفل، وتحق������ق ما ذكرنا من 

أدبية وفنية. اأهداف لغوية وا

Folktales ثانيًا: الحكايات ال�شعبية

ا�صتمت������ع ال�صغ������ار والكب������ار بالحكايات 

ال�صعبية على م������دى اأجيال ل تح�صى. هذه 

الحكاي������ات الت������ي ت�صم حكاي������ات الحيوان 

الناط������ق، والحكاي������ات ال�صاحكة، وحكايات 

الج������ن، والحكايات الطويل������ة، هي �صرديات 

بطال )والبط������الت( على  ينت�ص������ر فيه������ا الأ

ال�صدائ������د بف�صل خ�صال حمي������دة كالذكاء، 

أو م�ص������اوئ محببة كال�صذاجة  أو ال�صجاعة، ا ا

المطلقة. وثيماتها، الوا�صحة على الرغم من 

أنها ل تذك������ر دائماً ب�صراحة، تعبِّر عن قيم  ا

النا�س الذين اأوجدوها. وقد َرَوت الموؤلفتان 

 Alice ألي�س ماكجيل وفيرجينيا هاملتون »ا

 »McGill & Virginia Hamilton
فريقي������ة التي يطير  مريكية الأ الحكاي������ة الأ

فيها العبي������د نحو الحرية، بلغ������ة تاأ�صر روح 

�صعب يتوق للحري������ة. وهذه الحكاية مدرجة 

في مجموعتهما الق�ص�صية بعنوان »ا�صتطاع 

ال�صعب الطيران: حكاي������ات �صعبية اأمريكية 

 Leo & اأفريقية« وت�صوير »ليوو ديان ديلون

Diane Dillon«. وه������ذه المجموعة تمثِّل 
تعبيراً قوياً عن التعّزي بالحرية المتخيلة.

خ�صائ�صه������ا: للحكاي������ات ال�صعبية �صكل 

فني لكنه ب�صيط م�صتق من التقليد ال�صفوي. 

والحبكة فيه������ا وا�صحة مبا�ص������رة. والبداية 

طار،  �صخا�������س، والإ المخت�ص������رة تن�ص������ئ الأ

والم�صكلة. ويقوم الن�������س بعر�س الم�صكلة، 

ثم يتحرك نحو الذروة، وتاأتي النهاية لتحل 

الم�صكلة دونما تعقيد. فالحكايات ال�صعبية، 

في الواقع، تمثيليات م�صغرة.

اإنَّ حبك������ة الحكاية ال�صعبية تنفرج دونما 

�صخا�������س الطيب������ون، طيبون  غمو�������س: فالأ

أبعد  ب�صكل مطل������ق، وال�صيئون �صيئ������ون اإلى ا

أو  الحدود، والعدالة ت�ص������ود من دون ت�صوية ا

أو الخالف يجري  حلول و�صطى. والم�صكلة ا

تحدي������ده باكراً، ول يبقى في النقل ال�صفوي 

أو  حداث التي تبن������ى عليها الم�صكلة، ا اإل الأ

الت������ي ت�صيف اإليها بع�������س التعقيد. اإن حل 

الم�ص������كالت يتم ب�صورة نهائي������ة ومخت�صرة 

ويقود اإلى النهايات الكال�صيكية ال�صعيدة.

ولم������ا كانت الحكاي������ات ال�صعبي������ة تهتم 

بالحدث، اأكثر مما تعن������ى بال�صخ�صية، فاإن 

�صخا�������س يو�صف������ون باقت�ص������اد، بتج�صيد  الأ

�صخا�س  ملمح بارز واحد في العادة. وهوؤلء الأ

أ�صكال:  بع������اد، يتبل������ورون ف������ي ا اأحادي������و الأ

أو الخيِّر.  أو ال�صرير، ا أو الحكي������م، ا حمق، ا الأ

ويت�صرفون جميعاً بط������رق يمكن التنبوؤ بها، 

ونادراً ما يتغيرون خالل مجرى الحكاية.
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واللغة في الحكاية عامية، مبا�صرة، حية 

رث ال�صفوي للحكاية. وهي خفيفة  تعك�س الإ

على الل�صان نظ������راً لكونها �ُصحذت و�ُصقلت 

خالل قرون.

وعلى الرغم م������ن اأن الحكاي������ات ال�صعبية 

طار اللغوي يبقى  ت�صتخدم لغة دقيق������ة، فاإن الإ

غائماً، والق�ص�س تحدث في اأزمان غير محددة، 

أق������ل قدر من التفا�صيل،  وفي اأماكن تذكر مع ا

وبذلك تتيح للفنانين اأن يتركوا مخيلتهم تحلِّق 

كما ت�صاء. فالحكايات ال�صعبية ل تعرف حدوداً 

أينما  أو  زمنية. اإنها تاأتي اإلى الحياة ا جغرافية ا

طفال. كان، ولكل جيل جديد من الأ

وفيما يلي تلخي�س لخ�صائ�س الحكايات 

ال�صعبية:

�صخا�س يمثلِّون مالمح مثل الذكاء،  - الأ

أو ال�صذاجة المفرطة. أو ال�صجاعة، ا ا

�صخا�س يو�صفون باقت�صاد. - الأ

- خط������وط الحبكة مبا�ص������رة، ول تظهر فيها 

ق�صايا جانبية )وهذا يختلف بح�صب الثقافات(.

- ي�صوب الحكايات القليل من الغمو�س.

- يتم تحديد الخالف فيها باكراً.

- الحل فيها نهائي وقاطع.

- الثيمات تعبِّر عن قيم الجماعة التي اأوجدتها.

- اللغة عامية، مبا�صرة، ملت�صقة بالحياة.

ط������ار المكاني والزماني غائم، وهو  - الإ

يختلف عما تمثله الر�صوم في الكتب.

اأنواعها:

الناطق���ة،  الحيوان���ات  حكاي���ات   -�

والمحتالين:

 ف������ي هذا النوع م������ن الحكايات تتحدث 

الحيوان������ات م������ع الكائنات الب�صري������ة اأو مع 

بع�صها بع�ص������اً. والحيوانات الناطقة، �صاأنها 

�صخا�س م������ن الب�صر، قد تكون طيبة  �صاأن الأ

أو �صخيفة.  اأما الطيبة  أو �صريرة، حكيم������ة ا ا

والحكيمة منها فهي تلقى المكافاأة.

طفال ال�صغار، ب�صكل خا�س، يحبُّون  اإنَّ الأ

حكاي������ات الحيوان������ات الناطق������ة. وه������ي تاأتي 

 Jessica« من كل م������كان. فجي�صيكا �صهام������ي

Suhami« تعيد �صرد حكاية تقليدية من الهند 
بعنوان: »ل ع�صاء! ق�ص������ة العجوز واليقطينة! 

 No Dinner! The story of the old
أة  woman and the Pumpkin« فالمرا
العج������وز ا�صتطاع������ت، بم�صاع������دة حفيدتها 

التفوق على دٍب، وذئٍب، ونمٍر كانوا يريدون 

افترا�صه������ا ع�ص������اًء له������م. كم������ا اأن »ليزبيت 

و�صعت   »Lizbeth Zwerger« زويرج������ر 

خوي������ن غريم الكال�صيكية  ر�صوماً لحكاية الأ

 The Bremen مو�صيقيو مدين������ة بريمن«

أنتيا  town musicians« التي ترجمتها »ا
نجليزية، وفيها  بيل Anthea Bell اإلى الإ

يتف������وق كلب، وقط������ة، ودي������ك، وحمار على 

ل�صو�س، ويعثرون على بيت ياأويهم...
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نون الح������الت الفكاهية  طف������ال يثمِّ اإنَّ الأ

يقاعي������ة في الكثير م������ن حكايات  واللغ������ة الإ

الحي������وان ال�صعبية، وه������ي �صائعة في ق�ص�س 

م������ن ثقافات عدي������دة. لقد كت������ب »جوليو�س 

اإنَّ   :)2004(  »Julius Lester لي�صت������ر 

�صا�صية في حكايات الحتيال هو  الخا�صة الأ

خالقية. ويقول »العم ريمو�س  غياب النزعة الأ

Uncle Remus« »اإنَّ المخلوقات ل تعرف 
م������ا هو خي������ر وما ه������و �صر. وه������ي ل تميز 

بي������ن ال�صواب والخطاأ. اإنه������ا ترى ما تريد، 

أو  وتح�صل عليه اإذا ا�صتطاعت ذلك بال�صنارة ا

الخّطاف« وربما كان المحتالون وق�ص�صهم 

طفال لهذا ال�صبب  يملكون جاذبية ل������دى الأ

وحده: وهو اأن المحتالين �صيعملون اأي �صيء 

للح�صول على ما يريدون.

:Noodle head Tales حكايات الحمقى -�

 تركز ق�ص�������س الحمق������ى الهزلية على 

ج الذي������ن ينق�صهم الحكم  �صخا�������س ال�صذَّ الأ

ال�صليم. وفي مجموعة »ق�ص�س الحمقى من 

 Noodle head stories اأرج������اء العال������م

from around the world« لِ�»موريت������ز 
 ،»Moritz A. Jagendorf أ. جيكندورف ا

اإن�ص������ان  أن������ه  حم������ق با ي�ص������ف الموؤل������ف الأ

م�صط������رب ل ي�صتخدم الح�������س ال�صليم، ول 

يتعلم م������ن الخبرة. مثال ذلك حكاية »نقانق 

 Jessica لِ�»جي�صيكا �صوهامي »Sausages

Suhami«. وهي حكاية م�صلية، تعيد فيها 
الكاتبة �صرد الحكاية الكال�صيكية المعروفة 

اأن  الث������الث«. وخال�صتها  حول »الرغب������ات 

�صياداً ا�صطاد �صمكة، وحين م�صى بها اإلى 

البي������ت انقلبت اإلى جني������ة، ووعدته – على 

الف������ور هو وزوجته – بتحقيق  ثالث رغبات 

لهم������ا اإن اأعاداها اإلى البح������ر. و�صرعان ما 

اأبدى ال�صياد رغبت������ه في كمية من النقانق، 

فح�ص������رت النقانق. ولك������ن الزوجة غ�صبت 

و�صرخ������ت في وج������ه زوجها؛ ليته������ا تل�صق 

باأنف������ك، و�صرعان ما الت�ص������ق حبل النقانق 

باأنف الزوج. عند ذلك تدخلت الجنية قائلة: 

بقي لكم������ا اأمنية ثالثة فاأح�صن������ا اختيارها. 

وبناء عل������ى رجاء ال�صي������اد، وافقت الزوجة 

خيرة، انتزاع حبل  على اأن تكون رغبتهما الأ

النقانق من اأنف ال�صياد. هذا ولكل جماعة 

ثقافية حكاياتها الخا�صة عن الحمقى.

 :Fairy Tales حكايات الجن -�

تت�صم������ن حكايات الجن �صح������راً، وعلى 

الرغم من اأن بنية حكايات الجن ل تختلف عن 

غيرها م������ن الحكايات ال�صعبية، فاإن طابعها 

ال�صح������ري العميق ي�صعها ف������ي فئة خا�صة. 

ق������زام، والجنيات العّراب������ات، والكائنات  فالأ

خ������رى تتدخ������ل ف������ي ح�صول  ال�صحري������ة الأ

�صياء. واإذا و�صعنا ال�صحر جانباً، فاإن تلك 
الأ

الحكايات تر�صم روؤي������ة مثالية للحياة مبنية 
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مل باأن يتم العتراف بالف�صيلة، واأن  على الأ

تجري مكافاأة الجه������د والعمل القا�صي، في 

حين يعاقب ال�صر والطمع؛ ذلك اأن حكايات 

مانة، والبراعة  الجن ترينا اأن ال�صجاعة، والأ

تحظى بالتقدير. والعديد من حكايات الجن 

متوافرة لل�صغار.

والواقع اأن اأ�ص������ول هذه الحكايات غائم 

فيم������ا قب������ل التاري������خ. والعديد منه������ا ياأتي 

م������ن ثقافات عدي������دة. والكّت������اب والفنانون 

ي�صخون حياة جديدة في الروايات العديدة 

للحكاي������ات ال�صعبية القديم������ة. وللعديد من 

ق�ص�س الفولكل������ور مئات من الروايات تاأتي 

فكار  من مختلف اأرج������اء العالم. ومقارنة الأ

�صخا�������س، والثيم������ات، لهذه  الرئي�ص������ة، والأ

الروايات المختلفة يمك������ن اأن ت�صكل ن�صاطاً 

مفيداً للقراء.

مثلة البارزة لحكايات  و�صنناق�س هنا اأحد الأ

الجن، وه������و الروايات المختلف������ة لِ��صندرياّل، 

 M.R. صار اإل������ى ذل������ك »م. ر. كوك�س�
أ وق������د ا

Cox«، وهو رائد في بحوث الفولكلور، خالل 
ت�صعينيات القرن التا�صع ع�صر، في كتابه للكبار 

بعنوان: »�صندرياّل 345 رواية مختلفة )1893م( 

 Cinderella: Three Hundred and
.»Forty – Five Variants

وفي مقدمته لمجموع������ة كوك�س يقول 

»اإن   »Andrew Lang لن������ج  آن������درو  »ا

 ،)Kaleidoscope( حكايات الجن ِم�صكال

واأحداثه������ا قط������ع الزج������اج الملّ������ون ف������ي 

الم�ص������كال. فما اإن ته������زه حتى ت�صقط تلك 

ابة.  �ص������كال الجذَّ القط������ع في تنوع م������ن الأ

خرى،  �صكال اأكثر مالءمة من الأ وبع�س الأ

لذل������ك ت�صتمر بق������وة، وتنت�ص������ر على مدى 

أكثر  أو�ص������ع. ونحن نعرف الي������وم اأن هناك ا ا

من 1500 رواي������ة مختلفة له������ذه الحكاية 

 Paul الخالدة. وقد جمع  »بول فلي�صمان

Fleichman« �صتاً وثالثين رواية مختلفة 
له������ذه الحكاية من �صب������ع ع�صرة ثقافة عبر 

العالم في كتاب������ه الذكي »الخف الزجاجي 

والحذاء الذهب������ي: �صندرياّل عب������ر العالم 

 Glass Slipper، Gold Sandal:
A world wide Cinderella« ال������ذي 
و�صعت ر�صومه المعا�صرة »جولي با�صكي�س 

Julie Poschkis«. وف������ي ه������ذه الر�صوم 
جرى تنظيم بع�س اأجزاء الحكاية معاً، كما 

ة روايات،  لو كانت ق�صة مت�صلة تعك�س عدَّ

ذل������ك اأن الر�صوم دمج������ت تفا�صيل ثقافية 

)م������ع ل�صيقة �صغيرة( تعك�������س اأ�صل الن�س 

الخا�س؛ وكل ذلك و�صع على خلفية جرى 

تلوين كل ق�صم منها بلون مختلف من ثقافة 

ل م�ص������كالً من الق�ص�س  اإل������ى اأخرى، و�صكَّ

يعك�س في الوقت نف�صه الجوانب المتنوعة 

والم�صتركة في هذه الق�صة المحبوبة.
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كم������ا اأن ق�ص������ة �صندري������ال المبنية على 

رواية �صارل بيرو جرى ت�صويرها )باأجزائها 

وغناها( بري�صة العديد م������ن كبار الفنانين، 

 Barbara Mc ومنهم »باربارا ماك كلينتوك

Clintock« التي �صمنت ر�صومها تفا�صيل 
غنية للق�صر الفرن�صي، ولهرة رمادية �صغيرة 

وفية جرت مكافاأتها في نهاية الق�صة.

لماني������ة للحكاي������ة التي  ������ا الرواي������ة الأ مَّ
أ ا

أق������ل انت�صاراً،  خوان غريم، وهي ا عر�صه������ا الأ

فق������د و�صع������ت ر�صومه������ا نون������ي هوغروجيان 

Nonny Hogrogian، تل������ك الر�صوم التي 
اتخذت طابعاً رهيباً. ففي �صبيل جعل الخف 

الزجاجي ال�صغير يدخل في قدميهما، اتخذت 

�صقيقتا �صندريال اإجراءات قا�صية: فقد قطعت 

اإحداهما اإ�صبع قدمها، وقطعت الثانية كعبها؛ 

وفي النهاية اأعمتهما الحمائم المنتقمة.

الن�ص������خ  خ������رى،  الأ الرواي������ات  وت�ص������م 

بال�صي������ة، وال�صينية، واليهودية البولونية،  الأ

ندنو�صي������ة،  نجليزي������ة، والإ والم�صري������ة، والإ

والفار�صي������ة،  والكوري������ة،  يرلندي������ة،  والإ

والفيتنامي������ة،  مريكي������ة،  والأ �صباني������ة،  والإ

واليونانية، وغيرها.

:Fables الخرافات -�

 حكايات ق�صي������رة تعر�س حكمة خلقية 

م تعليقات  وا�صحة �صريحة. والخرافات تقدِّ

تربوية ح������ول الطبيعة الب�صري������ة با�صتخدام 

عمل تمثيلي يزيد في تاأثيرها. وهي تختلف 

دب التقليدي باأن  أ�صكال الأ عن غيرها م������ن ا

الحكمة وراء الق�صة تعلن فيها �صراحة.

مث������ال ال�صائ������رة تاأتي من  والعدي������د م������ن الأ

الخراف������ات، ومنها »الفا�صوليا واللحم في �صالم 

خير من الكع������ك والع�صل مع الخوف« وهو ياأتي 

من خرافة »فاأر المدينة وفاأر الحقل«؛ و»البطيء 

الثابت ينت�ص������ر في ال�صباق« وه������و من خرافة: 

رنب«؛ واإح������دى هذه الخرافات  »ال�صلحف������اة والأ

اأعي������دت روايتها وتم ت�صويره������ا بري�صة »جيري 

بينكن������ي Jerry Pinkney« ف������ي »خراف������ات 

اإي�صوب Aesope's Fables« وفيها هذا المثل 

»المعرفة الجزئية قد ت�صنع حكاية جميلة، لكن 

الحكم������ة تاأتي م������ن الروؤية الكلي������ة«، والخرافة 

 Seven Blind م�صورة في »�صبع فاأرات عمياء

Mice« ل������ِ� اإد يون������غ Ed. Young«. »ل توؤجل 
مثال التي  عم������ل اليوم اإلى الغد«، وه������و اأحد الأ

ج������اءت في كت������اب: »الحكمة غي������ر المق�صودة: 

مجموع������ة خراف������ات اإي�ص������وب« لِ�»هيلي������ن وارد

Helen Ward«. اإن ت�صمينات كهذه، م�صوغة 
ب�صراحة ب�صفتها حكماً، يجري تعليمها بالمجاز، 

�صياء  أو بالترمي������ز ال�ص������ردي. والحيوان������ات والأ ا

الجامدة تتخذ مالمح ب�صرية في هذه الق�ص�س 

التي تُظهر بو�صوح حكمة الدرو�س الب�صيطة.

ففي ق�ص������ة من ذات الح������دث الواحد، 

كما هو الحال في الخرافات يجري ن�صحنا 
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بالبتعاد عن الزهو، والج�صع، والكذب، وفي 

�صدقاء الحقيقي������ون: حكاية من  ق�ص������ة »الأ

 True friends: a tale from تانزاني������ا

 John ي������روي »ج������ون كيالغا »Tanzan'a
Kilaga« ق�صة ال�صداق������ة بين فيل وجرذ، 
التي تاآكلت حين قاد الجوع الفيل اإلى �صرقة 

أ�صلوب  رنب. ه������ذه الرواية تعك�س ا حبوب الأ

�ص������رد الق�ص�������س التانزاني������ة التقليدية، من 

حيث كونه متعرجاً، ملتوياً ولي�س مرتباً على 

�صاكلة معظم الق�ص�س الغربية.

وتع������زى اأ�ص������ول الخرافات اإل������ى كلِّ من 

اليونان والهند. والم�صه������ور اأن عبداً يونانياً 

ا�صمه »اإي�صوب Aesope« ا�صتخدم الخرافات 

غرا�س �صيا�صية. وعلى الرغم من اأن بع�س  لأ

الباحثي������ن ي�صككون في وج������وده، فاإن ا�صمه 

زمنة القديمة. ارتبط بالخرافات منذ الأ

وفي القرن ال�صابع ع�صر جاء �صاعر فرن�صي 

ا�صمه »لفونتين La Fontaine« فحّول بع�س 

خرافات اإي�صوب اإلى ال�صكل ال�صعري.

ن الخراف������ات ق�صيرة، وجرت  ونظراً لأ

روايتها بلغة ب�صيطة، اأعطى بع�س الرا�صدين 

طفال ال�صغ������ار جداً، ولكنهم   الخرافات لالأ

اأخط������وؤوا في ذلك. فق������د راأى الباحثون اأن 

اأطف������ال ال�صابع������ة ل يدرك������ون مغزى معظم 

الخراف������ات المعروفة. ذل������ك اأن الخرافات 

بنيت من منظور النق������د، والمجاز، والرمز، 

طفال ال�صغار  لذلك قد يغيب ق�صدها عن الأ

الذي������ن قد يتوقفون عن������د المعنى الحرفي. 

عل������ى اأن المجموعات الم�ص������ورة يمكن اأن 

تعوِّ�س ذلك بالر�صوم التي يمكن لل�صغار اأن 

يف�صروها بطريقتهم الخا�صة.

�شاطير: بطال – المالحم واالأ �- ق�ش�ض االأ

فعال  بطال عل������ى الأ  ترك������ز ق�ص�������س الأ

فراد المتميزي������ن في �صراعهم  الجريئ������ة لالأ

الق������وى  و�ص������د  البع�������س،  بع�صه������م  �ص������د 

بطال يج�ص������دون الم�صاعر  الخارجي������ة. والأ

بدي بين  الب�صرية العالمية ويمثلون النزاع الأ

بطال في  الخير وال�صر. وت�صه������م ق�ص�س الأ

دب العالميين، وفهم الُمثُل  تقويم للتاريخ والأ

الوطنية لل�صلوك، وتثمين ال�صجاعة والنبل.

اإنَّ المالح������م تكتب ع������ادة �صعراً وتتمثل 

ف������ي �صل�صلة من الحكاي������ات التي تدور حول 

أكثر المالحم �صهرة في  بطل اأ�صطوري.ولعل ا

ودي�صة  لي������اذة Illiad والأ العالم  الغربي الإ

Odyssey لهوميرو�س اللت������ان تحدثتا عن 
حرب طروادة.

ويهمن������ا ف������ي ه������ذا المج������ال اأن نذكِّر 

بملحم������ة البط������ل »جلجام�������س« ال������ذي دار 

أنكيدو، وهو يحارب  العالم، يرافقه �صديقه ا

�صرار. اإنها اأقدم ملحمة م�صجلة  الم�صوخ والأ

ف������ي التاريخ. وف������ي المقدمة الت������ي كتبتها 

 Geraldine جيرالدي������ن م������اك كوجري������ن
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Mc Caughrean لكتابه������ا »جلجام�������س 
البط������ل Gilgamesh the hero«، بينت 

اأن الق�ص������ة كانت محفورة عل������ى اثني ع�صر 

رقيم������اً تفتتت اإل������ى اآلف م������ن القطع على 

م������دى اآلف ال�صنين. وهي تروي حكاية هذا 

الملك ال�صومري في ما بين النهرين )العراق 

حالي������اً(. وقد جرى ترمي������م القطع ب�صعوبة 

على يد الباحثين وربما تكون ناق�صة حالياً. 

وعلى الرغ������م من اأن جلجام�������س كان بطاًل 

أنه تعذب كثيراً. »لقد جثا جلجام�س  قوياً، اإل ا

على ركبتي������ه على �صاطئ النه������ر وهو يتقياأ 

تعا�صته بن�صيج متوا�ص������ل. و�صرب مع�صميه 

ر�������س و�صرخ مثل حيوان  الممزقين على الأ

متوح�س« كما تق������ول الملحمة. وعلى غرار 

ثيمات العديد مما تالها، تنتهي ق�صته كما 

أي�صاً »م�ص������ى عبر الظالم،  تق������ول الملحمة ا

وهكذا راأى ومي�س ال�صياء«.

في اإع������ادة ال�صرد الت������ي اأجرتها »كاتي  

هندر�ص������ن Kathy Henderson« بعنوان 

»لوغال باندا: ال�صبي ال������ذي اأم�صك به في 

 Lugal Banda: The Boy who حرب

got caught up in a war« و�صّورته������ا 
البط������ل  يك������ون   »Jane Ray راي  »جي������ن 

والد جلجام�س. وه������ذه الملحمة ال�صومرية 

أربعين  الم�صجل������ة عل������ى ُرُقم قبل خم�ص������ة وا

أق������دم الق�ص�س في  قرناً، ه������ي واحدة من ا

العالم. واإعادة ال�صرد هذه ت�صتند اإلى اأجزاء 

�صغيرة من ق�ص�س تعود اإلى العراق القديم، 

وتت�صمن حوا�صي ومقدمة.

:Tall tales الحكايات الطويلة -�

 هذه الحكايات �صكل اأمريكي للحكايات ال�صعبية، 

وهي مزيج من التاريخ، والخرافة، والواقع.

لقد اأعطت الحكايات الطويلة للمهاجرين 

وائل رموزاً للق������وة، ووازنت  مريكيي������ن الأ الأ

ر�س غير  ببع�س الفكاهة الوقائع القا�صية لالأ

كاذيب  المذلَّل������ة. فالقوة المبالغ فيه������ا، والأ

ال�صارخة ف������ي الحكاي������ات الطويلة اأ�صفت 

طعماً اإلى حياة الجهد القا�صي، وخففت من 

وائل  �صعوباتها. وبينما كان الم�صتوطنون الأ

يبنون بل������داً جديداً، فاإنهم اأوج������دوا اأبطالً 

أ م������ا يمكن ت�صوره بين  اأقوى، واأقدر، واأجرا

خ�صاب، ورج������ال �صكك الحديد،  قاطع������ي الأ

وعم������ال مناجم الفحم، وجّداف������ي القوارب 

النهرية، وعمال ال�صلب والفولذ...

الحكاي������ات  أبط������ال  ا م������ن  العدي������د  اإنَّ 

أ�صخا�س واقعيون، ولكن ق�ص�صهم  ا الطويلة 

»ديفي 
َ
أو�صع من الحياة. ف� الم�صتحيلة جعلتهم ا

و»دانيي������ل   »Davy Crocket كروكي������ت 

أبل�صيد  ب������وون Daniel Boone«، و»جوني ا

اأعم������الً  أّدوا  ا  ..»Johnny Appleseed
خارق������ة ل يجروؤ اآدمي عليه������ا؛ وهم يمثلون 

القوة الع�صلية التي طّورت اأمريكا.
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طف������ال يحبون المبالغات التي تميز  اإنَّ الأ

الحكاي������ات الطويل������ة. وه������م ي�صحكون حين  

خ�صاب الكبيرة تجلب  يرون عربات حم������ل الأ

أم������ام اأقدامهم، وتتزلج  �صرائ������ح اللحم حتى ا

عبر �صينية الكعك المحلى لتطليه بالزبدة... 

وه������م ي�صتطيعون ت�صور الر�صيع »بيكو�س بيل 

Pecoce Bill« ي�صق������ط خارج عربة القطار 
م التي  المغط������اة، ويزحف نح������و الذئب������ة الأ

بطال في  راحت تربيه مع قطيع الذئاب. فالأ

الحكايات الطويلة اأقوياء، بحيث يعرف القراء 

أنهم �صينجحون في مواجهة التحديات. على  ا

اأن ما يثير القلق هو كيف �صيفعلون ذلك.

 الخال�شة:

هدفت ه������ذه الدرا�ص������ة اإل������ى التعريف 

طفال، ول �صيما  باأنواع الفولكلور في اأدب الأ

بالترانيم والحكايات ال�صعبية وفيها: حكايات 

الحيوانات الناطق������ة والمحتالين، وحكايات 

الحمق������ى، وحكاي������ات الج������ن، والخرافات، 

بطال، والحكايات الطويلة. وحكايات الأ

ن������واع خ�صائ�صه،  لكل نوع م������ن هذه الأ

فالترانيم ت�صح������ر ال�صغار جداً، والحكايات 

تتناول ثيمات واأفكاراً رئي�صة عالمية، وتظهر 

بهيئات مختلفة حول العالم.

عل������ى اأن الخراف������ات تت�صم������ن حكم������اً  

اأخالقي������ة معلنة بغية توجي������ه ال�صلوك؛ كما 

بط������ال تك�ص������ف ع������ن القيم  اأن حكاي������ات الأ

والمعتقدات الثقافية.

ال�صف������وف  ف������ي  المعلم������ون  ويعت������رف 

البتدائي������ة ب������اأن الفولكل������ور، اإ�صافة لكونه 

م�ص������دراً رائداً للمتعة ل������دى التالميذ، فاإنه 

أي�ص������اً لتنمية اللغ������ة، وتفهم  م�ص������در ثمين ا

خرى.  دب، وتعلم الكثير حول الثقافات الأ الأ

وهو يوؤدي الوظائ������ف نف�صها التي نه�َس بها 

متاع والتربية. في الما�صي، األ وهي الإ

اإنَّ ه������ذه الحكاي������ات هي قب������ل كل �صيء 

حكاي������ات مثي������رة اأمتع������ت ال�صامعين خالل 

ى بمغامرات مريعة  نها م������الأ عقود طويلة لأ

أ�صخا�س مخيفين وفي الوقت ذاته، باأبطال  وا

خرافيي������ن ينت�ص������رون في النهاي������ة. وحين 

ي�صارك المعلمون تالميذهم بهذه الق�ص�س 

قوام الما�صية  الخالدة، فاإنهم ي�صلونهم بالأ

من جميع اأرجاء العالم.

-    Lee Galda, Lawrence R. Sipe, Lauren A. Liane, Bernice E. Cullinan, Literature and the 

Child, 8th edition, wadsworth, cengage learning, U.S.

المرجع
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دب العربي في جامعة حلب.  ❁ باحث وناقد واأ�ستاذ الأ

ي يئة يف مرايا التلقي يئة يف مرايا التلّقي  يئة يف مرايا التلقطيئة يف مرايا التلقَط طاحلطاحُل

د. فايز الداية

❁

 ن������ال الحطيئ������ة موقع������اً ف������ي الر�صيد 

الثقاف������ي العربي المعا�صر، وه������و بمقيا�س 

عراء تراثنا، ولكنصعراء تراثنا، ولكنصعراء تراثنا، ولكْن ص من �ص من � هرة يتقدصهرة يتقدصهرة يتقّدم كثيراً صال�صال�

ة دبية دبّية  لت في المحافل الكلت في المحافل الّكلت في المحافل الأ كصكُص صهل ال�صورة التي �صهل ال�صورة التي �

ّاط الجامعات والكت������ب التعليمّية اط الجامعات والكت������ب التعليمية اط الجامعات والكت������ب التعليمّية  اط الجامعات والكت������ب التعليميصاط الجامعات والكت������ب التعليميص صو�صو� أ وف������ي ا

ة: وعية: وعّية:  وعيصوعيص صو بعبارة مو�صو بعبارة مو� أ اع������ر؟ صاع������ر؟ صاع������ر؟ ا صي هذا ال�صي هذا ال� ي هذا ال�صي هذا ال�ص صر�صر� ر�تر�تُ

أّي مدى  إن�صفته؟ واإل������ى ا إن�صفته؟ و أ هل ه������ي عادل������ة ا

مت له ولكلماته؟ صمت له ولكلماته؟ ِصمت له ولكلماته؟  ص�ص� ُت�صدق المالمح الت������ي ُر�ت�صدق المالمح الت������ي ر�ت�صدق المالمح الت������ي ُر

موال، ويبدو  ������ع والص������ع والص������ع والأ صف������كان فيها يقوده الج�صف������كان فيها يقوده الج�

تغ������لصتغ������لصتغ������ّل الق�صائد  صبهيئ������ة تقتحمها العي������ن ي�صبهيئ������ة تقتحمها العي������ن ي�

س عل������ى بع�س عل������ى بع�سٍ من  ًلّطها هجاًءلّطها هجاء لّطها هجاءصلّطها هجاءص صع������ار وي�صع������ار وي� ع������ار وي�صع������ار وي�ص ص�ص� والأ
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أذ�ه، وي�سارع �آخرون  �لنا�س، فيبذلون ما يكّف �

رسرسّر قبل �أن يحّل بهم، ولعّل سل�سل� ق������وبق������وِبق������و� ذ�ك � بلي�ستبلي�ستَ

به سبه سبه  س ي�س ي� ّبناء زمننا يتخّيلونه وبناء زمننا يتخيلونه وبناء زمننا يتخّيلونه و�حد�ً
أ ������اس������اس������اً من � سبع�سبع�

�ر�ر�ر �ل�سينما!!  رسرس س�س� أ يات �سيات �سيات � سخ�سخ� خ�سخ�س س�س�

مرايا عبر الع�صور:

رة سرة سرة  سلمعا�سلمعا� ������ي لتلق������ي لتلّق������ي � آة � نا م������ر�سنا م������ر�سنا م������ر� س�س� ّل������و تفّح�ل������و تفح�ل������و تفّح

ها في عدد من نها في عدد من ّنها في عدد من �لحاالت  أ وزو�ياها لوجدنا �

ط������رب معهما سط������رب معهما سط������رب معهما �لنظر،  سمتين ي�سمتين ي� متين ي��سمتين ي��ِس �ستختل������ط ب�ستختل������ط ِب

�ع و�سمة �ع و�سمة �لتنميط  ّلمت�سّرع و�سمة لمت�سرع و�سمة لمت�سّر �ل �ل � �الختز�الختز� �وهما �سمة �وهما �سمة �

ول بن رول بن ْرول بن  َلحطيئة »َجرلحطيئة »جرلحطيئة »َج �لق�سري، فقد �ختي������ر �

�ر�ر�ً عن �سط������وة جائرة للهجاء في  رو�������س« معبرو�������س« معّب �أ

رف سرف سرف  س�سالم، ولم ين�س�سالم، ولم ين� در سدر سدر �الإ سة و�سة و� ّلجاهلّية و�لجاهلية و�لجاهلّي عر سعر سعر � س�س�

خرى كالمديح  �الأ س�������س�������س �غر�غر� إالهتم������ام �إالهتم������ام �إلى �الأ �

ّلتعبيرّية، لتعبيرية، لتعبيرّية،  عره وقدرسعره وقدرسعره وقدر�ت������ه � س �س � سائ�سائ�س ائ�سائ�س سل������ى خ�سل������ى خ� إو�إو�إ

ّل�سلبّية ل�سلبية ل�سلبّية  ّكلّية كلية كلّية � كليسكليس سل�سل� �لعالمات � بل غل������ب �لتقاُط

اعر ساعر ساعر  سل�سل� � إلمن�سوب �إلمن�سوب �إلى هذ� ز سز سز � سلنا�سلنا� و�ل�سلوك �

ما هو نما هو ّنما هو  ام!!، وكام!!، وكاأ �لهجائي �لهجائي �لهّد� �ظ �ظ � و� وسوسُّ سل�سل� �د �د � ليتحّد

� مثير� مثير�ً سيا لينق�سيا لينق�ّس ������د س������د س������د �لخطو�ت في �لزو� سير�سير�

رة سرة سرة  سلمعا�سلمعا� آة � إلف������زع! و�إلف������زع! و�إذ� تتبعنا هذه �لم������ر� �

دب  اد  لنقاد  لنّقاد �الأ أثر �أقو�ٍل ها نها ّنها �قتف������ت � أ ف�سنجد �

سلى بع�سلى بع�س افة �سافة �سافة �إ س�س� خيه رخيه ّرخيه �لقدماء، �إ روروؤ ولعربي ومولعربي وم �

ة �سلبية لدى دية �سلبية لدى دّية �سلبية لدى  ديسديس سه������ا بق�سه������ا بق� �عتر�عتر� �لذي � سلغب�سلغب�س �

مر �لرجوع  �الأ حاسحاّسحاً سهم! وقد يك������ون مو�سهم! وقد يك������ون مو� هم! وقد يك������ون مو�سهم! وقد يك������ون مو�س سبع�سبع�

ّلنقدّية: لنقدية: لنقدّية:  ّلتاريخّية ولتاريخية ولتاريخّية و� � سو�سو�س و�سو�س سلن�سلن� �إلى ثالثة من �

دب �لقديم، عند  دب �لعرب������ي »�الأ تاري������خ �الأ

�صالمي عند �صوقي  عمر ف������ّروخ و الع�صر الإ

�صيف و�صل�صلة الروائع لفوؤاد اإفرام الب�صتاني 

.»
)1(

»عدد الحطيئة

آة التلّقي عن������د الموؤّرخين  نع������ود اإلى مرا

والنّقاد العرب القدامى في القرنين الثالث 

أبرز الكتب  والرابع الهجريين، وفي بوؤرة هي ا

الت������ي تناول������ت الحطيئة: »طبق������ات فحول 

ال�صعراء« لمحّمد بن �صاّلم الجمحي و»ال�صعر 

غاني«  وال�صع������راء« لعبد اهلل ب������ن قتيبة و»الأ

�صفهاني، وقد قّدم كلٌّ منهم  بي الف������رج الأ لأ

أو  آراَء َمن �صبقهم ا أيه، وت�صّمنت �صفحاتُهم ا را

عا�صرهم في هذا ال�صاعر. 

ا�صتملت ه������ذه الكتب على مجموعة من 

أبياته المقترنة  اأخبار الحطيئة ومتخيٍَّر من ا

آفاقه  آراء قيمّية عاّمة حول ا بها، وربطت بها ا

أ ما قالوه  أ�صاليب������ه في اإطار التراث. �صنقرا وا

أّولً، و�صنلحظ التباين ال�صارب  في �صخ�صّيته ا

اإلى عمق هّوة قاطعة! عندما يديرون الكالم 

على �صاعرّيته.

يقول ابن �ص������اّلم )232ه�( على طريقته 

«، ويجمل 
)2(

يجاز: »وكان ج�صعاً �صوؤولً في الإ

اب������ن قتيب������ة ) 276 ه�������(: »وكيف م������ا كان، 

 ،»
)3(

�صالم لئي������م الطبع فاإّن������ه كان رقي������ق الإ

أبو الفرج )356 ه�������(: »وكان ذا �صرٍّ  ويق������ول ا

بي عبيدة- المترّب�س  و�صفٍه«، ويذكر عبارة لأ

أربعة  بالحطيئة!- )210 ه�(: »بخالء العرب ا
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�صود الدوؤلي وخالد بن  أبو الأ رقط وا ُحميد الأ

ور  �صفوان والحطيئة، ثم ينقل قوله وهو ي�صّ

ال�صاعر وك�اأّن ال�صّر-هجاًء بع�ٌس من تكوينه 

ل ي�صتطيع العي�س اإّل باإطالقه«!!:

»كان الحطيئة بذيئاً هّجاًء، فالتم�س ذات 

يوم اإن�صاناً ليهجوه فل������م يجده، و�صاق عليه 

ذلك، فاأن�صاأ يقول:

ت��ك��ّل��م��ا  اإّل  ال����ي����وَم  ���ش��ف��ت��اي  اأب������ْت 

ق��ائ��ُل��ْه  اأن����ا  ل��َم��ن  اأدري  ف��م��ا  ِب�����ش��رٍّ 

أ�صداقه،  وجع������ل يَُدْهِوُر هذا البي������ت في ا

ول يرى اإن�صاناً، اإذ اّطلع في َركيٍّ اأو حو�س، 

فراأى وجهه، فقال:

َخ��ل��َق��ه اهلُل  ���ّوه  ����شَ وج���ه���ًا  ل����َي  اأرى 

��َح م��ن وج��ه وُق��ّب��َح ح��ام��ُل��ْه)4(« ف��ُق��ِبّ

أياً �صلبياً في  أبو الف������رج را وعندما يورد ا

الحطيئة ين�صبه اإلى ابن �صاّلم واأبي عبيدة، 

« فال 
)5(

فنعود اإل������ى »طبقات فحول ال�صعراء

نجد التن������اول ال�صلبي، واإّنما ه������و راأي اأبي 

عبيدة- الذي عرفنا تحامله على الحطيئة 

ف������ي الخبرين ال�صابقي������ن- يَقِلب دللة روؤية 

أدبية نقدّية خطرت للحطيئة، ووافقه عليها  ا

أبياتاً يذكر الخ�صائ�س  كعب بن زهير، فاأن�صاأ ا

بداعّية ل������كّل منهما، وق������د اجتمعا على  الإ

درب ال�صعر:

أّنه اأتى كعب بن زهير،  »فبلغ من دناءة نف�صه ا

وكان الحطيئة راوية زهير  واآل زهير، فقال له: 

قد علمَت روايتي لكم اأهَل البيت، وانقطاعي 

اإليكم، وقد ذهب الفحوُل غيري وغيرك، فلو 

قلَت �صعراً تذكر فيه نف�صك وت�صعني مو�صعاً 

�صعاركم اأروى واإليها  بعدك... فاإّن النا�������س لأ

أ�صرع، فقال كعب »�صمن ق�صيدة له«:  ا

َيحوُكها  َم��ن  �شاَنها  للقوافي  فَمن 

وَف�������ّوز ج����روُل ك���ع���ٌب  ث����وى  م���ا  اإذا 

واحدًا  الّنا�ض  ِمن  َتلقى  ل  كفيُتَك 

ت���ن���ّخ���َل م��ن��ه�����ا م���ث�������َل م����ا ن��ت��ن��ّخ��ُل

ن���ق���وُل ف���ال َن��ع��ي��ا ب�����ش�����يٍء ن��ق��وُل�����ه 

وُيجمُل ُي�����ش��يء  َم���ْن  قائليها  وِم���ن 

ن��ث��ّق��ف��ه��ا ح���ّت���ى ت��ل��ي�����َن م��ت��ون������ُ�����ه��ا

ُي��ت��م��ّث�����ُل)6(  ��ُر عنها ك�����لُّ م��ا  ف��ي��ق�����شُ

�صمعي )216 ه�(«: »كان  ويذك������ر راأي الأ

ج�صعاً �ص������وؤولً ملحفاً، دن������يء النف�س، كثير 

ال�ص������ّر، قليل الخير، بخي������اًل، قبيح المنظر، 

رثَّ الهيئة، مغموز الن�صب، فا�صد الدين« 

ولعّل موقف اأبي العالء المعّري )449ه�( 

أّك������د ال�ص������ورة ال�صلبّية، ففي  من الحطيئة ا

»ر�شال���ة الغف���ران« تكون مرتبة الحطيئة في 

الجّنة، ولكّن القيمة ال�صعرّية العالية التي لم 

ي�صتطع المعّري تجاهلها لم تمنعه من النيل 

أ:  من �صاحبها، ونقرا

»فيذهُب »ابن القارح« فاإذا هو ببيت في 

أََمٍة راعية، وفيه  اأق�صى الجّن������ة، كاأّنه ِحف�ُس ا

رجٌل لي�������س عليه نور �ص������ّكان الجّنة، وعنده 
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�صجرة قميئة ثمرها لي�س بزاٍك...« وعندما 

أل������ه يجيب: »واهلل ما و�صلت اإليه اإّل بعد  ي�صا

هياٍط ومياط وَعرق من �صقاء، و�صفاعة من 

أّنها لم تكن. فيقول: من اأنت؟  قري�س وددت ا

.»
)7(

أنا الحطيئة العب�صي فيقول: ا

آراء هوؤلء فيذهب  أّم������ا ال�صّق الثاني من ا ا

أّن ابن  بداعّية، ونجد ا اإلى مكانة الحطيئة الإ

�صاّلم �صّنف الحطيئ��ة في الطبق����ة الثاني�����ة 

من فح��ول الج������اهلّي������ة مع اأو�س بن ح���جر 

أب������ي خازم وكعب ب������ن زهير، ولم  وب�صر بن ا

ولى: امروؤ  ي�صبقه������م اإّل �صعراء الطبق������ة الأ

أبو  ع�صى، ويفتتح ا القي�س والنابغة وزهير والأ

الف������رج القول عنه: »وهو من فحول ال�صعراء 

ومتقّدميهم وف�صحائهم، مت�صّرف في جميع 

فن������ون ال�صعر من المدي������ح والهجاء والفخر 

«، وجاءت 
)8(

والن�صيب، مجيٌد في ذلك اأجمع

�صمعي نادرة في حكم اإيجابي يرفع  عبارة الأ

الحطيئة فوق معظم ال�صعراء، فمن ال�صعب 

اأن تجد ماأخذاً علي������ه في �صعره: »وما ت�صاء 

اأن تقول في �صعر �صاعر من عيب اإّل وجدته، 

 .»
)9(

وقلّما تجد ذلك في �صعره

أو  ل بّد لنا من الت�صاوؤل عن هذا الت�صاد ا

النف�صام بين مكانة �صعرّية رفيعة للحطيئة 

ي�صتظّل بها ه������وؤلء! وحالة بائ�صة ل�صاحبها 

تنزل ب������ه اإلى الق������اع مع ال������ّركام؟؟ وتت�صح 

الق�صية عندما نذكر اأن هذا ال�صاعر تفّتحت 

أبي �ُصلمى  موهبته وهو قريب من زهير ب��ن ا

أ�صعاره، ويع���اي�س الجذور في ق�صائد  يروي ا

اأو�س ب������ن حجر وب�صامة بن الغدير وي�صحبه 

أّي من هوؤلء في  كعب بن زهير، ولن يغالط ا

يدي، ولكّنهم  قيمة �صعره وهو متداول بين الأ

اتخ������ذوا مواقف م������ن �صخ�صّيت������ه و�صيرته، 

وتركوا لنا في كتبه������م اأخباره والوقائع التي 

عاي�صها، وه������ذه ميزة تمّكننا م������ن اأن تكون 

لن������ا قراءتن������ا وتاأويلنا، من غي������ر اأن نقع في 

أو ف������ي تلك الزدواجية في  ذاك التناق�س، ا

المعايير التي وقعوا فيها عندما وقفوا عند 

�صاعر يقارب الحطيئ������ة في هيئته وم�صالك 

أبو دلمة ال������ذي كان ابن عبد  حياته وه������و ا

أُعِت������ق، وعا�س في كنف ثالث������ة من الخلفاء  ا

أبو  أب������و العّبا�س ال�صّف������اح وا العبا�صيي������ن هم ا

جعفر المن�ص������ور والمهدي، على الرغم من 

أّياماً في الحانات، وكما قال  أّنه كان يم�صي ا ا

أبو الفرج كان »م�صّيع������اً للفرو�س، مجاهراً  ا

لونه وي�صتطيبون  بذلك« فهم  »يقّدمونه ويَ�صِ

أبياته في هجاء  « وتُذَكر ا
)10(

مجال�صته ونوادره

أّمه وزوجته وابنته، وتروى وقائع يبتّز  نف�صه وا

أّنها  فيها ق�ص������اة ورجالً في الق�ص������ر على ا

، ويذكره 
)11(

م������ن الطرائف ت�صحبها ابت�صامة

مدي )370ه�( في »الموؤتلف والمختلف«:  الآ

�صجعي مولًى  أبو دلمة.الأ »زند بن الجون هو ا

 .»
)12(

 مليح ال�صعر كثير النادرة
ّ
لهم، كوفي
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تلّقي الحطيئة في مراآة اليوم:

اإّننا �صنجمع اأخبار الحطيئة التي وردت 

ف������ي كتب الموؤّرخين والنّق������اد، ونكمل بع�س 

الخط������وط فيها من خ������الل طبيع������ة البنية 

دبّية وتفاعل النف�س الب�صرّية  الجتماعّية والأ

معه������ا، ويظّل تف�صيرنا لجوانب منها مرتبطاً 

بمرحلتها التاريخّية، وبه������ذا يتمّكن القارئ 

أو �صلباً. من اإطالق اأحكامه اإيجاباً ا

)1(

تزّوج اأو�س بن مالك بن ُجوؤّية العب�صي بنَت 

رياح بن عمرو من �صيبان بن ُذَهل، وكانت لها 

جارية ا�صمها »ال�صّراء«، فحملت الجارية من 

اأو�س وولدت غالماً، هو جرول الذي �صيلزمه 

لقٌب يطغ������ى على ا�صمه: »الُحطيئة«، فت�صاأل 

ال�صي������دة وتجيب ال�ص������ّراء – درءاً لغ�صبها- 

فقم اأخي������ك، فتنظر في مالمح  اإّنه م������ن الأ

أّن  وجه������ه، وتقول لها �صدق������ِت، والمعروف ا

الجاري������ة في الجاهلية لي�������س لها من اأمرها 

ما يمنع �صطوة ال�صادة ورغباتهم، وبعد موت 

اأو�س تعت������ق بنُت رياح الجاري������َة التي تن�صب 

عندئ������ٍذ الغالم اإليه، وتت������زّوج رجاًل عب�صّياً، 

ويبق������ى جرول ف������ي هذا البي������ت واحداً من 

اأهله وقد ن������ال حّريته بعد اأن كان عبداً ابن 

ب اأو�س بن  عراق بين الأ أَمٍة، ولعّل تباعد الأ ا

ّم ال�صّراء نتج عنه تمّيز الحطيئة  مال������ك والأ

بطاقة اإبداعّية غنّيٍة في التخّيل وبارعٍة في 

تداول اللغ������ة وقادرٍة على اخت������زان الذاكرة 

لر�صيد وا�صع، اإ�صافة اإلى ذكاء ومكر �صيكون 

ح�صا�������س الدرامي بع�صاً منهما، وهذا كلّه  الإ

يعّو�س ال�ص������كل الخارجي- للج�صم والوجه-

ال������ذي يخا�صم الجم������اَل والمالحة!! وكانت 

هذه طفرة وراثية حمل������ت اإليه ظاهراً غير 

أّن ابنته ُملَيكة حملت  متوازن، فاإّننا �صن������رى ا

هيئة بارع������ة الجمال جعلت زوجة الزبرقان 

أّن زوجها  أ�صاعه بنو قريع م������ن ا ت�ص������ّدق ما ا

�صيقت������رن بابنة الحطيئة، وهو َمْن هو مكانًة 

.
)13(

وح�صَن ُمَحّيا

)2(

ات�ص������ل الحطيئة بزهير ب������ن اأبي �صلمى 

أ�صلوبّية  وه������و ذروة اإبداعية كّثفت خب������رات ا

غرا�س والمواقف، وقد  وتمر�صاً في اآفاق الأ

اكت�صبها من الجيل ال������ذي تداول ال�صعر فّناً 

نا�صجاً »ب�صامة بن الغدي������ر خاله واأو�س بن 

أكثُر  أّمه« َعِم������َل على الرتقاء به ا حجر زوج ا

من جيل من ال�صعراء قبله في زمن الجاهلية 

البعيد، وقد ارت�صى زهير اأن يكون الحطيئُة 

ره بدروب  راويًة يحفظ ق�صائده، وقّربه يب�صّ

أ�صاليبه عندما لم�������س تمّثله للغة  ب������داع وا الإ

أدائها، وبدت ل������ه وم�صات  تخترق الغيوم  وا

بداع. تنبئ بموا�صم الإ

د المكان������ُة الرفيعة التي كان عليها  تَُحدِّ

زهير ف������ي المجتمع الجاهلي م�صتوًى وهيئًة 
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لمن يجاوره ويعاي�صه، وقد اكت�صب الحطيئة 

في هذه البيئة دراي������ة بال�صلوك والعالقات 

دبّية العالية  الجتماعي������ة ت�صاير الخب������رة الأ

وخطابه������ا، ونتاأّكد من ا�صتمرار هذا ال�صمت 

عندما يقرن كعب بن زهير ا�صمه- بعد اأمد- 

بالحطيئة في �صعره ليبقى عبر الع�صور.  

عرف������ت المحاف������ل والمنتدي������ات ال�صاّب 

الحطيئ������ة يلقي �صعر زهي������ر على نحو ممّيز، 

أ�صت������اذه لت�صمع النخب������ة بع�صاً من  ويقّدم������ه ا

اإبداع �صاعر جديد، وبهذا كان يمّهد له ليغدو 

من حملة الكلمة في المجتمع الجاهلي، وهي 

التي تحفظ التاريخ والقيم وتتخلّل العالقات، 

وتتالقى عندها الروح والفكر، وهكذا تتوا�صل 

جولت الحطيئة بعد رحيل راعيه بين بيوت 

القبائ������ل ووجوهها، وقد اأم�ص������ى �صطراً من 

ه������ذه المرحلة في �صروب مّما يكون لل�صباب 

أو لهو كما نجد في حكاية  من ن�صاط وت�صلية ا

أنه ي�صحب  ت������رد في ديوانه، ويلف������ت النتباه ا

أبناء الطبق������ة العليا ف������ي المجتمع: »وخرج  ا

زي������د الخيل )وه������و زيد بن مهله������ل الطائي( 

يتط������ّرف ذات يوم فلق������ي الحطيئة وكعب بن 

زهير ورج������اًل من بني بدر- وهم يت�صّيدون- 

أّم������ا الحطيئة فق������ال: واهلل ما  فاأخذه������م. فا

عندي من مال فاأعطيك، وما هو اإّل ل�صاني، 

أّما كع������ب فاأعطاه فر�صاً،  فاأطلََقه فمدحه، وا

.»
)14(

أّما البدري فاأعطاه مئة ناقة... وا

)3(

نتاب������ع الحطيئة ف������ي اكتم������ال ال�صباب 

فالكهولة ثّم ال�صيخوخ������ة، وكانت ا�صتقامت 

له م�صارات، ورفعتها اإل������ى الواقع ت�صّورات 

وروؤي������ة للدنيا، لقد انتظم مع زوجته واأولده 

أ�صرة تعي�س على دفقات تتوالى من  في اإطار ا

أو نوقاً، وراأى اأن الكلمات هي  موال دراهم ا الأ

جواده الرابح في م�صالك المجتمع الجاهلي 

و�صعابه ومنعرجات ل������ه، فتماهى مع ال�صعر 

ي�صق������ل اأدواته، ويرّجع النظر فيما لديه من 

اأعم������ال تراثه المحفوظ ف������ي ذاكرة حيوية، 

�صعار التي تت�صّكل في المواقف التي  وفي الأ

ي�صع نف�صه في غمراتها، وهنا نرى مرّكبات 

أدائه  فّنية �صّكلت العروق الالمعة في جديلة ا

ال������ذي ل يغيب عن الذاكرة، ويظّل المتلقون 

تترّدد ال�صور في مخّيلتهم طوياًل بعد �صماع 

أّن م�صحة م������ن ال�صخرية  ق�صائ������ده، ذل������ك ا

داخل������ت خطابه خا�ّصة ف������ي الهجاء، ومعها 

غنّيًة 
ً
لمح������ات درامّية جعلت زواي������ا عديدة 

أو بالمفارقة الدرامّية.  بالحركة المرّكبة ا

كان العالج الذي ارت������اأى الحطيئة لقلق 

نف�صي يعاوده ه������و هذا التحّدي يخو�صه مع 

النا�������س ف������ي كّل مواقعهم، فيحّق������ق الغلبة! 

أو اإرهاق������اً في  ون�ص������األ ه������ل لق������ى عنت������اً ا

أّيام������ه؟ فال نجد اإ�صارة اإل������ى مثل هذا فهو  ا

يغ�ص������ى بيوتات العرب، ويت�ص������ّدر مجال�صهم 
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خبار عن  ويُطلب وّده، ولم ي������رو اأ�صحاب الأ

�صواق والملتقيات، ونعاود  م�صايقات في الأ

أي������ن ذاك القلق؟ يبرز اأمامنا  الت�صاوؤل فمن ا

جانبان هما م�صاألة ا�صطراب ن�صبه اإلى اأو�س 

فقم الُذهلي �صقيق زوجته،  أو اإلى الأ العب�صي ا

أو�صاً  ّن ا ولم يحظ بفر�صة ج������الء الحقيقة لأ

أّمه ال�صراء ل ت�صفي  فقم، وا مات وكذلك الأ

أ�صّد ذكاء ومكراً، فال تريد  غليله، فقد كانت ا

اأن يدخل معركة خا�صرة بعد ت�صّتت خيوطها، 

فتعابث كلماتها وتتركه ليفّكر ملّياً، والجانب 

خر هو وجهه الذي حمل مالمح بعيدة عن  الآ

الجميل وهيئته الق�صيرة الناحلة. لقد عرف 

اأن م�صكلت������ه قائمة مع الدني������ا وم�صادفاتها 

اإّنه������ا م�صكل������ة وجودّية، وال�ص������ّراء اإّنما هي 

أَمٌة ل تمل������ك م�صيرها ولي�س من العدل اأن  ا

يحا�صبها عّما جرى، ومهما يكن فال جدوى 

أّن انت�صاره المديد  تُرجى، وهكذا و�صل اإلى ا

أت������ى بتاأكيد الن�ص������ب ول باأردية تغّطي  لن يتا

وتجّمل، بل با�صتمرار ارتفاع كلماته فوق تلك 

�ص������واق يلتقي فيها  الفيافي والم�صارب والأ

نجازات  ال�صع������راء والنا�س، وتدّون فيه������ا الإ

أّيام تت�صل�صل  في ال�صدور وطّي������ات الليالي وا

زمنة، فتقّدم اإلى النا�س بما هو عليه،  في الأ

لوانه، وتلبَّ�َس 
أ وبل�صانه الذي ل تغيب ح������ّدةُ ا

�صخ�صّي������ة فن������ان تمنحه ق������درة على اإطالق 

كلماته ل تهاب اأحداً.

)4(

لقد ن�������سّ النّقاد القدم������اء على براعة 

الحطيئ������ة في اأغرا�������س متع������ّددة: المديح 

والهج������اء والن�صيب والفخ������ر والرثاء، وهذا 

ما نجده في الق�صائ������د والمقطوعات التي 

ا�صتمل عليه������ا ديوانه الذي و�صل اإلينا وثّمة 

أّي منهم مكانته  �صعر له لم ي�صلنا، ولم يُرجع ا

اإلى غر�س واحد، ولعّل العودة اإلى ابن �صاّلم 

تُجزئ، فهو ا�صترط لتف������ّوق ال�صاعر و�صبِقه 

غرا�س وجودةَ  خرين كثرةَ النتاج وتعّدَد الأ لالآ

�صلوبي، ول������و كان الحطيئة مقرون  داء الأ الأ

البراعة في الهج������اء فح�صب لما و�صعه في 

المرتبة الثانية بين الفحول، وياأتي التراتب 

في الدي������وان بت�ص������ّدر المديح ث������م الهجاء 

الذي يتداخ������ل معه في عدد من الن�صو�س، 

وهناك الفخر والرثاء والن�صيب الذي ي�صّكل 

ج������زءاً من ق�صائد الديوان اإ�صافة اإلى زوايا 

متفّرقة. 

ف������ي مديحه ارتاد بيوت������اً عريقة تت�صدر 

القبائل كما في بيت بني بدر في فزارة »عيينة 

بن ح�صن الفزاري، واأخوه خارجة«، وات�صل 

ب�صخ�صّيات تجم������ع المكانة والثروة: علقمة 

ابن ُعالث������ة وعبد اهلل بن ُجدعان و�صَبث بن 

ح������وط اليربوعي الفزاري، وكان يطلب على 

نحو ماألوف م������ن بع�س منهم، وكان بع�صهم 

يبادره ويدعوه اإلى دي������اره. نقراأ في ديوانه: 
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»لقي الحطيئ������ُة طريَف بن دّف������اع الحنفي، 

أبا ُملَيكة؟  أين تريد يا ا فقال له طريف: اإلى ا

أريد اللبن والتمر. قال: ا�صحبني فلك  قال: ا

ذلك عن������دي، ف�صار به اإل������ى اليمامة، فاأقام 

«، وكذلك كان 
)15(

عنده حيناً، فاأعطاه واأكرمه

ب������دء ات�صاله بالزبرقان بن بدر، وما تال من 

اإغراء بني قريع وا�صت�صافته لديهم.

اإّن تلك ال�صخ�صّي������ات كانت تبذل عطاء 

أولهما ظاهر ويبدو واحداً  مرين ا للحطيئة لأ

ف������ي النظرة العجلى، وه������و اكت�صاب المديح 

الذي ينت�صر في المحاف������ل ويورث اأ�صحابه 

أو  أداة غلب������ة على اآخرين مناف�صين ا الفخر وا

منافري������ن، وثانيهما هو رعاي������ة لل�صعر وهو 

�صا�ص������ي والحامل للروح ومعالم هذه  الفن الأ

الثقافة-الح�ص������ارة تجم������ع القبائ������ل، فعلى 

أّيام عا�صفة بينهم  الرغم م������ن الخ�صومات وا

�ص������واق والموا�صم  نراه������م يجتمعون ف������ي الأ

�صه������ر الحرم،  الكب������رى، ويتفقون عل������ى الأ

ويتناوب �صعراء من جهات وفروع �صّتى على 

أ�صعارهم، فترّدد  ات ين�صدون ا منابر اأو من�صّ

اأ�صداءه������ا الفلوات والحوا�صر بلغة م�صتركة 

تعل������و على ما ي�صوب لهج������ات لهم من �صيغ 

أو اختيارات دللية. �صوتية جانبية ا

ل������م يك������ن الحطيئ������ة وبح�ص������ب طبيعته 

م������وال، فتتعاظم  النف�صّية مّم������ن يثّمرون الأ

ف������اق بمدائحه،  وتغني������ه ع������ن ال�صعي في الآ

وله������ذا نجد عبارة اأبي �صعي������د ال�صّكري في 

مفتتح �صرحه لديوانه: »كان الحطيئة رجاًل 

ممالقاً، ولم يكن يقتن������ي المال، ول يح�صن 

اإم�صاكه، وكان ل ي�صاأل اإلحاحاً، ياأتي الرجل 

.»
)16(

في�صلّم عليه ..

تر�ّصخ������ت مكان������ة الحطيئ������ة من خالل 

ق�صائ������د المدي������ح، وذلك بلُغته������ا والمالمح 

الت������ي تر�صمه������ا، وزوايا ينظر م������ن اأطرافها 

اإل������ى المواق������ف والقيم الفاعل������ة في حركة 

المجتمع، وقد حف������ظ تقاليد اأ�صالفه زهير 

واأو�س والنابغ������ة الذين كانوا يرّجعون النظر 

فيم������ا يبدعون حّت������ى يكت�ص������ب رواء تتوّهج 

معه تلك الدفقات الت������ي تتابعت من الواقع 

أوالمقطوعة  والمخّيلة. اإّن �صيرورة الق�صيدة ا

أبي������ات منها ه������ي كلمة ال�ص������ّر التي كان  أو ا ا

يتداولها وج������وه القوم والنخبة من العارفين 

بال�صعر، وقد ات�صعت �صهرة الحطيئة عندما 

أ�صهم في ظاهرة اجتماعّية وثقافّية تداخل  ا

فيها المديح والتعري�س والهجاء في الع�صر 

الجاهل������ي، وه������ي المناف������رات، وفيها نرى 

�صخ�صّيتين ت�صتعر�س كلٌّ منهما- اإثر خالف 

أو مناف�صة اأو خ�صومة - مزايا ووقائع تفخر  ا

خر،  بها وتراها رافعة لها ف������وق الطرف الآ

وقد يقوم طرف ثالث بالحكم وتغليب واحد 

منهما، وي�صح������ب ذلك ا�صتعان������ة اأ�صحابها 

بال�صعراء لتن������داح في مدى وا�صع باأن يقترن 
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داء النثري  التعبير المو�صيقي ال�صع������ري بالأ

الذي بداأت به المنافرة. 

وق������ف الحطيئ������ة مع علقمة ب������ن ُعالثة 

عندم������ا ناف������ر عامر بن ُطفي������ل الذي وقف 

، ووقف مع عيينة 
)17(

ع�صى ولبيد بج������واره الأ

ب������ن ح�صن الفزاري في منافرت������ه لزّبان بن 

�صّي������ار، وكذل������ك وقف في �ص������ّف بني قريع 

الذين كانوا يناف�صون الزبرقان بن بدر على 

ال�صيادة، فهم اأعرق وهو اأكبر بح�صور اأفعاله 

ومرتبته التي مّكنها في اأر�س الواقع.

وثّم������ة ق�صائ������د ومقطوع������ات في هجاء 

اأفراد من عب�س كالح�صين بن لقمان وقدامة 

وبني بجاد،اأو غيره������ا من القبائل كالحارث 

والعا�س ابني ه�صام بن المغيرة، وبني �صهم، 

و هناك مديح على حاّفة الهجاء كما فعل مع 

عتيبة بن النّها�س العجلي من بكر بن وائل.

ويبقى جانب مّما ُعّد في الهجاء وهو في 

أو تنفي�س عن حنق، وليمثل  حقيقته مداعبة ا

بيات نحوه،  هجوماً اأو تجريداً لمن توجه الأ

أبيه وبع�سٍ  أو ا أّمه ا وهو ما قاله الحطيئة في ا

أبيات.  م������ن اأقاربه وعن نف�صه هو في ب�صعة ا

ونذك������ر هنا طرائف اأخ������رى من مثل هجائه 

أو بخيل. ل�صيف ا

)5(

أه������ّم نقطة في مناق�صة اإبداع  ن�صل اإلى ا

أُدرج تحت عنوان  الحطيئ������ة وخا�ّصة فيم������ا ا

الهجاء وهي �ص������رورة الف�صل بين �صخ�صّية 

الفّنان الذي ير�صم �صوره، ويم�صك بالخطوط 

لوان  التي ت�ص������ّكل المنحني������ات وتت�صل�صل الأ

�صعة، وما يكون من �صلوك  أو تتك�ّصر الأ فيها ا

في الحياة الواقعية.

أ�صاليب متنّوعة، واتخذ  مار�س الحطيئة ا

زواي������ا طريفة في اأركان المواقف في اأجواء 

ن�صو�ص������ه، وهو فيها لع������ب يتحّرك وحوله 

م�صاه������د تتقلّب ت�ص������اف اإليه������ا امتدادات 

وتحذف اأطراف بم������ا تتطلّبه اأهواء الحالة، 

ط������ر العامة  وه������و ف������ي كّل ذلك يتمّث������ل الأ

لقي������م المجتمع ومعاييره، كم������ا في خطابه 

للزبرقان:

لبغيت�ها ت���رح���ْل  ل  ال���م���ك���ارَم  دِع 

الكا�شي الط�اعُم  اأنت  فاإّنك  واقعْد 

َيعدم جوازيُه الخيَر ل  َمن يفعل 

والن�ّا�ِض بيَن اهلل  العرُف  ل يذهُب 

�صالم  وعندما بداأت حياة جديدة بعد الإ

تكّي������ف الحطيئة معها، وظلّت هوام�س قليلة 

لديه تَتَّبعها خ�صومه.

ب يعرف واجبات تحّل  أّما في بيته فهو الأ ا

ّول، فيعزم مّرة على ال�صفر  لديه في المقام الأ

أته كانت في حالة من القلق جعلتها  لك������ّن امرا

تلتم�س بقاءه ريث تنجلي غّمة فقالت له:

اْذُك���������ْر ت��ح��ّن��ن��ن��ا اإل����ي����ك و���ش��وق��ن��ا

واذك����������ر ب����ن����ات����ك اإّن�������ه�������ّن ����ش���غ���اُر
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.
)18(

أبداً فقال: ُحّطوا، ل رحلُت ل�صفٍر ا

أبياته التي ا�صتعطف بها الخليفة  وتظّل ا

عمر بن الخّطاب تحمل الحنّو والخوف على 

اأولده بمق������دار ا�صتنفاره قدرات������ه التعبيرّية 

للخال�س من ال�صجن والعقوبة: 

ف���������راٍخ ب����ذي م���َرخ م�����اذا ت��ق�����ول لأ

�شجُر ول  م��اٌء  ل  الحوا�شِل  ُزغ���ِب 

مظلمٍة قع�ر  ف��ي  كا�شَبهم  األ��ق��ي��َت 

ي�اعمُر اهلل  ���ش�����الُم  عليك  ف��اغ��ف��ْر 

فامُنن على �شبيٍة بالرمل م�شكُنه 

ال��ِق��رُر بها  َتغ�ش�اهم  ب��اط��ح  الأ بين 

وبينهُم بيني  ك�م  ف�����داوؤك  اأه��ل��ي 

من َعْر�ض داوّيٍة تعمى بها الُخُبُر)19(

ونلح������ظ حر�صه على بنات������ه عندما نزل 

ببني ُمَقلَّد بن يربوع في زمن جدب، فرّحبوا 

أبا ُملَيك������ة، اإّنك اخترتنا  ب������ه » وقالوا له: يا ا

على �صائر العرب، ووجب حقُّك علينا، فُمرنا 

بم������ا تح������ّب اأن نفعله وبما تح������ّب اأن ننتهي 

عنه، فقال: ل تُكث������روا زيارتي فتُِملّوني، ول 

تقطعوها فتوح�صوني، ول تجعلوا فناء بيتي 

مجل�صاً لكم، ول تُ�صمعوا بناتي غناء �صبابكم، 

فاإّن الغناء ُرقَيُة الزنا... فلم يزل مقيماً فيما 

.»
)20(

ير�صى حّتى انجلت عنه ال�ّصنة

يترّف������ع الحطيئة عن الربح الماّدي مهما 

عظم في ع������دد من المواق������ف، وذلك وفاًء 

وحفظ������اً للجمي������ل واليد التي امت������ّدت اإليه 

أب������ى اأن يهجو اأو�س ب������ن حارثة  بالخي������ر، فا

الذي نِف�س عليه اأقوام مكانتَه عند النعمان، 

فائتم������روا وطلبوا من الحطيئ������ة اأن يهجوه، 

واأغروه بثالث مئة ناق������ة فاأبى، وكذلك في 

أفناء قي�س اإلى  موقف اآخر فقد طلبت فزارةُ وا

م وزيداً »زيد  �صعراء العرب اأن يهجوا بني لأ

الخيل«، فتحامتهم �صعراء العرب، وامتنعت 

من هجائهم، ف�صاروا اإل������ى الحطيئة، فاأبى 

عليهم، وقال: اطلبوا غيري، فقد حقن دمي 

واأطلقن������ي بغير فداء، فل�ص������ت بكافر نعمته 

أب������داً، قالوا نعطيك مئة ناقٍة، قال: واهلل لو  ا

ألفاً ما فعلت ذلك، وقال:  جعلتموها ا

�شالحٌة تنفّك  وم��ا  ال��ه��ج��اُء  كيف 

تاأتين�ا الغي�ب  بظهر  ٍم  لأ اآل  م��ن 

ال��م��ن��ع��م��ي��ن اأق�������ام ال���ع���زُّ و���ش�����ط��ه��ُم 

بي�ضِ الوجوه وفي الهيجا مطاعينا)21( 

ون������راه في خبره مع الزبرقان بن بدر، 

وقد تباطاأت زوجة بدر في رعايته، ياأبى 

اأن ينقلب اإلى بن������ي قريع ويقول: »اإّن من 

�ص������اأن الن�ص������اء التق�صير والغفل������ة ول�صُت 

بالذي اأحمل على �صاحبها ذنبها« وعندما 

مر وغ������دا عندهم »جعل  ا�صتّد علي������ه الأ

يمدحهم من غير اأن يهجو الزبرقان، وهم 

ونه على ذل������ك ويحّر�صونه، فياأبى  يح�صّ

ويقول: ل ذنب للرج������ل عندي«، وعندما 

يدفع الزبرق������ان بال�صاعر ِدثار بن �صيبان 
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فيهجو بغي�س بن عامر بن �صّما�س و يذكر 

الحطيئة: 

ٍي  ب����ن لأ ل�������ش���ّم���ا����ضِ  اأ����ش���ح���ى  وم�����ا 

َرب�������اُء ول  ال����َف����ع����ال  ف����ي  ق����دي����ٌم 

ق���وًل  ق�������ال  ال��ح��ط��ي��ئ��ة  اأّن  ����ش���وى 

ف�����ه�����������ذا م�������ن م����ق����ال����ت����ه ج���������زاُء

  
)22(

أ بهجاء الزبرقان. يبدا

اأم�صك عمر بن الخّطاب بالخيط الفا�صل 

أثار م�صكلة  داء الفّني في ال�صعر الذي ا بين الأ

الزبرقان، وما كان عليه الحطيئة في الحياة 

أّولً عن  الجتماعّي������ة، فهو غ�ّس الط������رف ا

عجابه ال�صمني ببراعة التناول وهو  أبياته لإ ا

العليم باأ�صرار ال�صعر، ثم اأمر بعقوبة رمزّية، 

ونه������ى ال�صاعر عن المخاي������رة  بين النا�س، 

واأعانه بمبلغ يبعده عن الهجاء، ولكّن ما ُروي 

في خب������ٍر ي�صتوقفنا، فعم������ر يزّكي الحطيئة 

ف������ي ر�صالة يحملها اإل������ى واحد من اأ�صحاب 

أّن ال�صاعر ل �صائبة  المكانة والثراء، فل������ول ا

عل������ى �صلوكه خارج اللعب بالفن ال�صعري لما 

مر، فقد قال الحطيئ����ة لعمر: »اكتب  ت������ّم الأ

ق�صده، فقد  لي كت����اباً اإلى علقمة بن ُعالثة لأ

منعتني التك�ّص������ب ب�صعري »هجاًء«، فقال: ل 

اأفعل! فقيل له: يا اأمير الموؤمنين، وما عليك 

من ذل������ك؟ اإّن علقمة لي�س بعاملك، فتخ�صى 

اأن تاأثم، واإّنما هو رجل من الم�صلمين لت�صفع 

.»
)23(

أراد له اإليه! فكتب له بما ا

أولئك  ول بّد اأن ن�صير اإلى جانب �صّخمه ا

الحانقون على الحطيئة، فهم نعتوه بالبخل، 

أّنه كانت ت�صله مّراٍت  وفي كالمه������م م�صمر ا

اأعطي������ات تبلغ مئة من النوق، وعندما نرجع 

اإلى الحوادث والح������وارات التي ن�صبت اإليه 

أو �صائل، نجد فيها ملمح الفكاهة  مع �صيف ا

وال�صخري������ة، ولعلّنا نتذّك������ر طبيعة الحطيئة 

التي ل تُح�صن حفظ المال، وقد تمّر �صهور 

من غير رفد ي�صله، ول������ن يكون متيحاً لكّل 

غنياء  طارق ما يبغيه، وهذا اإّنما تمّيز به الأ

و�ص������ادة القبائ������ل، ولي�س كّل خب������اء مفتوحاً 

للواردين جميعاً تفر�س لهم الموائد!!

المفارقة وال�شخرية والدراما:

أّولً اإلى المفارقة التي كان الحطيئة  ن�صير ا

يُح�ص������ن التقاطها، ومن ثّم ي�صتثمرها بطاقٍة 

تخييلية مرّكبة، فيدير عالقة ثنائّية �صلبّية، 

ويعي������د �صياغة ثنائّية جديدة وبقيم مختلفة 

ولى. فهو اأجال الب�صر والذاكرة  تنقلب عن الأ

في لََقٍب يعرفه العرب عالمة �صلبّية يتوارى 

منها بنو قريع: »بنو اأنف الناقة«، ويبدو لهم 

ّنهم  ارتف������اع  مراتب كثير من قبائل العرب لأ

أو الب�صع  �صلموا من لقب يقرنهم بالخ�صي�س ا

�صياء، ونلحظ اأن اإع������ادة تداول هذا  م������ن الأ

الرمز رفعته واأ�صحابه، فقد حّول الحطيئة 

النظر اإلى وحدة دللي������ة في الدال-الرمز: 
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أن������ف الناقة« وهي الرتفاع موقعاً، ومن ثّم  »ا

العلّو مكانة بتحميل الم������اّدي قيماً مجّردة: 

أو نف�صّي������ة، واأطلقها في كالم مي�صور  ذهنّية ا

الت�ص������ّور وف������ي دواّل قريبة، فغ������دت قيمة 

اإيجابّية يفخر بها اأ�صحابها، وي�صتعلون على 

خرين:  الآ

ح�شًا ك��ث��ري��ن  الأ ف���اإّن  م����اَم  اأُ �شيري 

اأب�����ا  ي��ن�����ش��ب��ون  م���ا  اإذا  ك���رم���ي���ن  والأ

ذن���اُب غيُرهُم ن��ُف والأ ق��وٌم هُم الأ

وَمْن ُي�شّوي باأنف الناقة الذنبا )24(

وهذا م������ا اأعطى ال�صاعر ق������درة تكوين 

مفارق������ات في ق�صائد المدي������ح التي ت�صفر 

الخيوط بالهجاء، فيعر�������س طرفين بينهما 

أو تناق�س في تمّثل القيم العليا في  تف������اوت ا

دنى وال�صعيف يت�صّدى  المجتمع، ب������ل اإّن الأ

لمن يقيم دعائم الرفعة:

واإّن���م���ا  ٍي  لأ ب���ن  ���ش��ّم��ا���ض  اآل  اأت�����ْت 

الِع�دُّ والح�ش�ُب  ح��الُم  الأ بها  اأتاهم 

ي�����ش��و���ش��ون اأح���الم���ًا ب��ع��ي��دًا اأن��ات���ُ��ه��ا 

واإن غ�شبوا جاء الحفيظة والِج�دُّ

ب��ي�����ك��ُم  اأق���������ّل����وا ع��ل��ي�����ه��م ل اأب������ا لأ

و �شّدوا المكان الذي �شّدوا من اللوِم اأ

الُبنى  اأح�شنوا  بنوا  اإن  قوٌم  اأولئك 

واإن عاهدوا اأوفوا واإن عقدوا �شّدوا)25(

أو« في البي������ت الثالث لل�صخرية  وتاأتي »ا

يخا�صم������ون  الذي������ن  فه������وؤلء  والتح������ّدي، 

لي�صتطيعون القيام باأعباء المروءة وال�صيادة، 

التي ياأخذ حملها الممدوح وقبيله، وتُ�صتعَر�س 

في البيت التالي وما وراءه، ويبقى في البال 

أّن هوؤلِء عبٌث جهُدهم ال�صلبي والقا�صر. ا

تتوالى مفارقات وهي تحيط بالزبرقان 

عندما ي�ص������ّوره الحطيئة، و�صتك������ون الثالثة 

ولى  أ�صّده������ا اإيالم������اً، فنح������ن نراه ف������ي الأ ا

وقد غ������رق في مياه النه������ر، بينما تعوم فيه 

ال�صف������ادع وهي المخلوقات ال�صعيفة، ولعّل 

اإيم������اءة �صمنية تطّل عب������ر ت�صابه وحيد بين 

هذا الغ������ارق وهذه الكائنات ه������و ال�صوت: 

»النقيق«، وتبرز المفارق������ة الثانية بمحاولة 

ّنها جاءت ف������ي الوقت ال�صائع بعد  بائ�صة لأ

وان، ثّم يْجَب������ه الحطيئُة الزبرقاَن  ف������وات الأ

بالقا�صم������ة عندما يجعل خ�صم������ه الماجد 

رفيع المكان������ة يت�صّفع له، ويمنع ال�صاعر من 

اإ�صهار معايبه:

وغرقَت في زبٍد تعوم خالل ُلّجته القراقْر

ظ�افْر ب الأ اأن�شاأَت تطلُب ما تغّير بعد ما ن�شِ

اإّني نهاني اأن اأعيبك ماجُد الجّدين ف�اِخ�ْر)26(  

يعر�س الحطيئة في مو�صع اآخر م�صهداً 

درامّي������اً باإيق������اع �صاخ������ر، اإّنه يهج������و قدامة 

أّنم������ا يفتح �صتارة وي�صير  العب�صي اأمامنا، فكا

بكلمات اأولى نرى م������ن خاللها قدامة ومن 

خلفه قومه ي�صتظهر بهم في معركته، ثّم ياأتي 

أ�صلوب اللتف������ات عندما يخاطبُه وَمْن معه،  ا

وتتوالى بعدها جولت حوارّية، وهنا تتجلّى 
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براعة ال�صاعر ال������ذي انفرد بالفعل الغالب، 

وتظّل ردود اأفعال الخ�صم اأ�صعف وال�صخو�س 

اأ�صاأل من اأن ترتفع اإلى المواجهة الحقيقّية 

أ�صماها »منافرة، التنافر«، فال ن�صمعها  التي ا

واإّنما ن�صع������ر بها من كلمات الحطيئة، وهذا 

أّنه ن�ص������ي هوؤلء الذين  ما يوؤّك������ده ال�صاعر با

أو م������ّروا خل�صة، وه������م عار�صون في  كان������وا ا

وجودهم، حملته������م رياح المو�صم مع البقول 

وم������ا عليها من كائن������ات عالقة به������ا، ولكّن 

با  المو�ص������م انق�صى!!، ويا للمفارقة يريد الدَّ

اأن يقيم في جفاف يقطع �صبل وجوده:

اأنَفه الجهُل  يعرُك  اأم�شى  قدامُة 

اأن���ُف فاخِر ب��ج��ّداء ل��م ُي��ع��رك بها 

فخرُتم ولم نعلم بحادِث مجِدكم

ف����ه����اِت ه���ل�������ّم ب���ع�������َده���ا ل��ل��ت��ن��اف��������ِر

ان��ت��ُم َم����َن  ن�ش�ينا  اإّن����ا  اأن���ت���م؟  وَم����ن 

ع��ا���ش��ر الأ ري����ِح  اأّي  ِم���ن  وري��ُح��ك��م 

ت��اأت��ي على ك��لِّ َمنهٍج ال��ت��ي  ف��ه��ذي 

ال��دواب��ِر خل�ف  ال��ق��ع��واُء  اأم  ت��ب��وٌع 

�شخو�شكم راأي��ن��ا  اإّن��ا  جئُتم؟  متى 

تفاك�ِر  ِم���ن  بيننا  اإن  ف��م��ا  ���ش��ئ��اًل 

با ولي جئُتم مع الَبْقل والدَّ واأنتم اأُ

كم غيُر طائِر)27(  فطاَر وهذا �شخ�شُ

وثّم������ة لوحة درامّية �صاخ������رة �صّور فيها 

لق������اءه برجل بخيل، ويمك������ن اأن نطلق عليها 

�صورة كوميدّية، فهي حملت التتابع والتوّتر 

بي������ن الطرفي������ن، وبلغت ذروة ث������م انفرجت 

في قفلة �صاحكة م������ن ذلك البخيل، وكانت 

 
ُ
الفتتاحّية تكثيف������اً ت�صويرياً كَمن فيه �صعي

ال�صاعر وعناوؤه للو�صول اإلى ما يعينه، ولكّن 

الوجه������ة انجلت عن �صخ������رة ل منفذ فيها 

لماء يتخلل، ول يُقدر على تحريكها، وهكذا 

تّم التمهي������د المجِمل للموق������ف، ثّم تتابعت 

الحركة الدرامّية ت�صّدنا اإليها:

ِمعولي واأعملُت  باأظفاري  كدحُت 

خر اأمل�شا ف�شادفُت ُجلم�ودًا من ال�شّ

ت�شاغَل لّما جئُت في وجه حاجتي

واأطرَق حّتى قلُت قد مات اأو ع�شى

اأن��ع�����اُه ح��ي��ن راأي��ُت��ه واأج��م��ع�����ُت اأن 

تنّف�ش��ا حّتى  الموت  ُف���واَق  يف�وق 

ف��ق��ل��ُت ل�����ه ل ب��اأ���ض ل�����ش��������ُت ب��ع��ائ��ٍد

َمْلَب�ش�ا)28( �مادير  ال�شّ تعل��وه  فاأفرَخ 

داء الدرامي  لم يكت������ف الحطيئة بهذا الأ

ف������ي موا�صع من �صعره، ف������كان يغتنم فر�صاً 

لي�صتعر�������س قدرات������ه الدرامّية، اإّنن������ا نراه، 

خا�ّص������ة بعد تقّدمه في ال�ص������ّن وذيوع �صيته 

رجاء، يح�صر مجال�س بهيئة  ومكانته في الأ

ب�صيطة،ل يعلن عن نف�صه، وفي لحظة يك�صف 

ع������ن �صخ�صّيته، ويفاج������ئ الجميع بمعرفته 

�صعار ويعلّق عليها  دبّية والنقدّية يروي الأ الأ

ويفا�صل بين اأ�صحابها، وهنا يجّدد انت�صاره 

أو تحّدي������ه ليكون في ال������ذروة من الهتمام  ا

والتقدير. ول تغيب هنا ا�صتفادة بديع الزمان 
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الهمذان������ي فيما بعُد ف������ي مقاماته من هذا 

�صكندراني  أبي الفت������ح الإ بابت������كار �صخ�صّية ا

الذي يتخّف������ى في المواق������ف المختلفة، ثم 

خيرة، وعبر  تُك�ص������ف هّويته في اللحظات الأ

قفلة درامّية. 

ب������ن  �صعي������د  م������ع  ّول  الأ الموق������ف  كان 

العا�������س بالمدينة وكان والي������اً عليها، فاأراد 

رجال������ه اإبعاد رجل تق������ّدم وجل�س بين وجوه 

الق������وم في الماأدبة الت������ي يقيمها، فطلب اأن 

يترك������وه، وعندما اأخذوا في ت������داول ال�صعر 

تدّخل الحطيئ������ة، وا�صتعر�س ما يراه اأف�صل 

ال�صعر واأح�صن ال�صعراء، وقّدم نف�صه واحداً 

منهم: »لح�صبك بي عن������د رغبٍة اأو رهبة اإذا 

خرى، وعويت   عل������ى الأ
ّ
رفعُت اإحدى رجلي

ُعواء الف�صيل ال�صادي، فقال: »�صعيد« وَمن 

اأنت؟ق������ال: الحطيئة، قال: فرّحب به �صعيد، 

أ�صاأَت بكتمانن������ا نف�صك منذ الليلة،  ثّم قال: ا

.»
)29(

وو�صله وك�صاه

أكث������ر اإثارة  خ������ر فهو ا أّم������ا الموقف الآ ا

واإدها�ص������اً، وفيه دللت متع������ّددة توؤّكد ما 

أنف������ة الحطيئة، فقد راأى  ذكرن������اه قبُل عن ا

جماعة اأمام دار عتيبة بن النّها�س العجلي 

وه������و من وجوه بكر ب������ن وائل، فدخل عليه 

ف������ي عباءة فل������م يعرفه عتيبة، ول������م ي�صلّم 

عليه، فقال له: اعطني، فقال له عتيبة: ما 

أن������ا على عمل فاأعطيك من َعدده، وما في  ا

مال������ي ف�صٌل عن قومي، فقال له الحطيئة: 

ل علي������ك وان�صرف »وهنا نّبه عتيبَة واحٌد 

م������ن الح�صور ع������رف الحطيئ������ة، وقال له 

�صتعّر�صنا لل�صّر« فقال: رّدوه، فرّدوه، فقال 

�صالم،  له عتيبة: اإّنك لم ت�صلّم ت�صليم اأهل الإ

ول ا�صتاأن�ص������َت ا�صتئنا�س الجار، ول رّحبَت 

ترحيب ابن الع������ّم، وكتمتن������ا نف�صك كاأّنك 

كنت تطلب العلل علينا، اجل�س فلك عندنا 

أ�صعر العرب، فقال:  أل������ه: من ا ، و�صا ما تحبُّ

الذي يقول:

وَمن يجعل المعروَف ِمن دون عر�شه

ُي�شتِم ال�ش�تَم  يّتقي  ل  وم��ن  يِفره 

يق�ص������د زهير ب������ن اأبي �صلمى ث������ّم قال 

عتيب������ة لوكيل������ه: اذهب به اإل������ى ال�صوق فال 

ي�صيرن اإلى �صيء اإّل ا�صتريتَه له، فكان يعر�س 

على الحطيئة اليُمن������ة والخّز وبيا�س م�صر 

ك�صية  أ�صار اإلى الأ والمروّي فل������م يُرد ذلك، وا

والكرابي�س الغالظ والعب������اء، فا�صترى منها 

بمئتي درهم، وا�صترى له قطفاً وحّمل راحلة 

تم������راً واأخرى بُّراً، فقال ل������ه: ح�صبك، فقال 

أب�صط يدي لك  ل������ه الوكيل: لقد اأمرن������ي اأن ا

بالنفق������ة، فقال ل������ه: ل حاجة لقومي في اأن 

تكون لهذا عليهم يٌد اأعظم من هذه.

ووّدع الحطيئ������ة عتيب������ة ببيتين يحمالن 

حقيق������ة الموق������ف واقعًة ج������رت، وي�صبران 

اأغوار النف�س!:
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ئلَت فلم تبخ�ْل ولم تعِط طائاًل �شُ

ح�مُد ول  علي�ك  ذمٌّ   ل  ف�����ش�����ّي��اَن 

واأن��ت ام���روؤٌ ل ال��ج��وُد منك �شجّية 

فتعطي وقد ُيعدي على النائل الوجُد)30( 

أردُت اأن ن������رى الحطيئة من زوايا  لق������د ا

متعّددة، واأن نقف ملّياً عند �صخ�صّية الفّنان 

أتاحت له اأن يعي������د التوازن لحظوظه  الت������ي ا

كم������ا يريده������ا، ل كم������ا جاءت������ه م�صوبة بما 

يكّدرها ف������ي بع�س جوانبها، ونحن في هذا 

نخّفف من غل������واء من �صّوروه ب�صلبّية لي�صت 

عادلة في ق������راءة اأحواله واأخباره، وبطبيعة 

الحال هذه قراءة تتطلّع اإلى اأن تفتح الحوار، 

وتحّرك ال�صكون الذي يعتري �صفحات كثيرة 

أدبنا.  في ا

دب العربي، دار العلم للماليين، بيروت )1984م(، ط5، ج1 �س )333-338(، و�صيف  1- ف������ّروخ عمر، تاريخ الأ

�صالم������ي، دار المعارف، القاه������رة، )1976، ط7، �س100-95(،  دب العربي، الع�صر الإ �صوق������ي، تاري������خ الأ

والب�صتاني فوؤاد اإفرام، الروائع، عدد الحطيئة، المطبعة الكاثوليكّية، بيروت )1931م(.

2- الجمحي محّمد بن �صاّلم، طبقات فحول ال�صعراء، تحق.محمود �صاكر، دار المدني، ُجّدة، )1974،ج1، �س378(.

3- ابن قتيبة عبد اهلل، ال�صعر وال�صعراء، تحق. اأحمد �صاكر، دار المعارف، القاهرة، )1988م(،ج1، �س)328-322(.

غاني، دار الثقافة، بيروت، )1955م(. ج2، �س136. أبو الفرج »علي بن الح�صين«، الأ �صفهاني ا 4- الأ

5- ابن �صاّلم، طبقات،1، �س372.

غاني، 2، �س138. �صفهاني الأ 6- الأ

أب������و العالء »اأحمد ب������ن عبد اهلل بن �صليم������ان«، ر�صالة الغفران، تحق. عائ�ص������ة عبد الرحمن، دار  7- المع������ّري ا

المعارف، القاهرة، )1950م( �س218-217.

غاني، 2، �س130. �صفهاني، الأ 8- الأ

غاني، ، �س136. �صفهاني الأ 9- الأ

غاني،1، �س276-248. �صفهاني، الأ 10- الأ

غاني1، �س278-276. �صفهاني، الأ 11- الأ

أب������و القا�صم الح�صن بن ب�صر«، الموؤتلف والمختلف، تحق. عب������د ال�صّتار فّراج، دار اإحياء الكتب  م������دي، »ا 12- الآ

العربّية، القاهرة، )1961م(، �س192.

غاني، 2، �س152. �صفهاني، الأ 13- الأ

أو�������س«، الديوان، تحق. نعم������ان اأمين طه، �صركة مكتبة ومطبع������ة م�صطفى البابي  14- الحطيئ������ة، »جرول بن ا

الحلبي، القاهرة، )1958م(، �س82.

15- الحطيئة، الديوان، �س70.

الهوام�ش
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أبو �صعيد ال�صّكري، دار التقّدم، القاهرة، )1905م(، �س2. 16- الحطيئة، �صرح الديوان، ا

داب، القاهرة )1950م(، �س)139، 149، 204(،  ع�صى، الديوان، تحق. د.محّمد محّمد ح�صين، مكتبة الآ 17- الأ

عالم، الكويت، )1984م(، �س)331، 343(. ولبيد، الديوان، تحق.د. اإح�صان عّبا�س، وزارة الإ

غاني2، �س 148. 18- الأ

غاني2، �س157-156. 19- الأ

غاني2، �س150-149. 20- الأ

غاني17، �س191-192، والديوان، �س. 86-85. 21- الأ

غاني2، �س 154-150. 22- الأ

23- الحطيئة، الديوان، �س 18.

24- الحطيئة، الديوان �س128.

25- الحطيئة، الديوان، �س140.

26- الحطيئة، الديوان، �س169.

27- الحطيئة، الديوان، �س310.

28- الحطيئة، الديوان، �س282.

غاني2، �س139. 29- الأ

غاني2، �س140، ال�صعر وال�صعراء ج1، �س324، الديوان، �س326. 30- الأ
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باحثة �سورية. ❁
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ماجدة رحيباني

❁

عود ال�شيباني، شعود ال�شيباني، شعود ال�شيباني،  شف بن م�شف بن م� ف بن م�شف بن م�ش ش محمد بن يو�ش محمد بن يو�

أبو عبد اهلل )593- 675 هـ(  اب الدين ــــــاب الدين ــــــاب الدين ا ــــــ�شهــــــ�شه

وكلمة �شهاب الدين تفتح نظرنا اإلى ظاهرة 

يوبي(  ر الشر الشر الأ شرة )الع�شرة )الع� رة )الع�ــــــرة )الع�ــــــ ــــــلقاب في هذه الفتــــــلقاب في هذه الفت الأ

ل شل شل  شنجار والمو�شنجار والمو� نجار والمو�شنجار والمو�ش شعفر« بين �شعفر« بين � بته شبته شبته اإلى »تل اأ شن�شن�

ل، نبغ شل، نبغ شل، نبغ  ش بالمو�ش بالمو� أ اي �شمال العراق( ولد وقراي �شمال العراق( ولد وقرا أ )ا

ن خالله ــــــن خالله ــــــن خالله اإلى  ــــــل مــــــل م ل مشل مش ش، وتو�ش، وتو� ي ال�شعر مبكراــــــي ال�شعر مبكراــــــي ال�شعر مبكراً ــــــفــــــف

مراء. قلوب الملوك والأ

لطان:شلطان:شلطان: شقال في مدح ال�شقال في مدح ال�

ممالككم عن  وا  تنّحََّ للملوك  ممالككمقل  عن  تنحوا  للملوك  ممالككمقل  عن  تنَحوا  للملوك  تنّحََّقل  للملوك  َّّقل 

ال��دن��ي��ا ومعطيها اآخ����ذ  اأت����ى  ف��ق��د 

إاف������ر اإل������ى دم�شق فكان م������ن �شعراء  إاف������ر  اف������ر شاف������ر ش ش�ش�

يوبي(،  ى الشى الشى الأ ش�شرف مو�ش�شرف مو� احبها )الملك الشاحبها )الملك الشاحبها )الملك الأ ش�ش�

وابتل������ي بالقمار )وهي زاوي������ة مهمة جداً

هكهِكِه ك�ش������رف لتهتك�ش������رف لتهتُّ ف������ي حياته( نق������م عليه الأ

تهتاره وميله للقم������ار والخمر فطرده شتهتاره وميله للقم������ار والخمر فطرده شتهتاره وميله للقم������ار والخمر فطرده  شوا�شوا�

أيام المل������ك العزيز غازي  اإلى حل������ب في ا

ا( فا( فاأكرمه  �ه�ه� الح الدي������ن )شالح الدي������ن )شالح الدي������ن )634-613 شبن �شبن �

يعها شيعها شيعها  ش فجعل ي�ش فجعل ي� وماشوماشوماً شاحبها وقرر ل������ه ر�شاحبها وقرر ل������ه ر� احبها وقرر ل������ه ر�شاحبها وقرر ل������ه ر�ش ش�ش�

َف������ي القمار فن������ودي في حلب َم������نف������ي القمار فن������ودي في حلب م������نف������ي القمار فن������ودي في حلب َم������ْن قامر 

اقت شاقت شاقت  شمع �شه������اب الدين قطعت ي������ده، و�شمع �شه������اب الدين قطعت ي������ده، و�

إر�ض فعاد اإل������ى دم�شق، ثم ذهب  إر�ض فعاد  علي������ه الأ
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ّر ولكّنر ولكّن انطباعه عنها في �سفره  ر ولكنسر ولكنس سل������ى م�سل������ى م� اإ

مل: يحمل التبرم وخيبة الأ

���ر ال ����س���ق���اه���ا رب���يس���ر ال ����س���ق���اه���ا رب���يس���ر ال ����س���ق���اه���ا رب���ي سم����ال����ي ول���م�������سم����ال����ي ول���م�������

حِب ال�سُُّّ ���س��اري��ات  م��ن  ال�سحب  ���س��اري��ات  م��ن  حب  ال�سُ ���س��اري��ات  م��ن   ُّ ال�سُّ ���س��اري��ات  م��ن   ُّّ غ��دق��ًا غيثًا 

ا�اب����ال����روح دخ��ل��ت��ه��ا وب���ال���ق���ل���ب ف�ا�ا�ب����ال����روح دخ��ل��ت��ه��ا وب���ال���ق���ل���ب ف��اب����ال����روح دخ��ل��ت��ه��ا وب���ال���ق���ل���ب ف�اب����ال����روح دخ��ل��ت��ه��ا وب���ال���ق���ل���ب ف�ا�اا

ب��ال��ق��ل��ب وال  خ�����رج�����ُت  ب�����ال�����روح 

اأحالمه  ال يمال يمالأ ق حنيناسق حنيناسق حنيناً سلى دم�سلى دم� إوبقي يحن اإ اوبقي يحن اإوبقي يحن 

وذكرياته، ثم اأقام في »حماة« في ظل الملك 

�ه�ه�(.  ������ور الثاني محم������د )س������ور الثاني محم������د )س������ور الثاني محم������د )642- 683 سالمن�سالمن�

ق:سق:سق: سلى دم�سلى دم� ومن حنينه اإ

فلله اأيام تولت بجانبي

ُ»يزيد« فقد كانت ببهجتها الُعمرا»يزيد« فقد كانت ببهجتها العمرا»يزيد« فقد كانت ببهجتها الُعمرا

ودي يزيد وبردهسودي يزيد وبردهسودي يزيد وبرده وما كان مق�

دي كان سدي كان سدي كان اأن اأنظر الزهرا ولكن ق�

وفي البيتين توريات لطيفة ح�سنة.

توفي التلعف������ري في حماة وقد نظم في 

�ه�ه�(�. �ساعة وفاته )675

ُاأُُحكمْت ��كه��ل��كه��ِل��ِك اأ عهود  اإن  »اأح��م��اُة« 

�����ض��ق�����ض��َق�����ضُ ��ق��ن��ق��ْن ُت فلي�ست  ع��ن��دي  ت��ن���س��ب��اب��ه��ا  فلي�ست  ع��ن��دي  ��ن���س��ب��اب��ه��ا  اأ

م���ت���رّوح���ا م���ت���روح���ا���ه���ا  م���ت���رّوح���ا���ه���ا  ّ���ه���ا  م���ت���روس م���ت���روس���ه���ا  ���ه���ا  سر����سر���� ب���اأ ب���اروح  اروح  اأ اأر���������ض 

�ُض؟ تتعّوََّ بمن  عيني  تتعو�ض���رى  بمن  عيني  تتعَو�ض���رى  بمن  عيني  تتعّوََّ���رى  بمن  عيني  َّّ���رى  َت تتعو���رى  بمن  عيني  ت���رى  تتعو���رى  بمن  عيني  ���رى  تُت تت���رى  ���رى  اأ

ائد سائد سائد  سح������دى ق�سح������دى ق� ن عل������ى اإ جن������ا الآ جن������ا الذا عرجن������ا الذا عرَّ َّذا عرَّ اإ

ة سة سة  سعره خا�سعره خا� عره خا�سعره خا�س سائ�������ص �سائ�������ص � ائ�������ص �سائ�������ص �س سالتلعفري لدرا�سة خ�سالتلعفري لدرا�سة خ�

يوبي عام������ة نرى اأن  عر السعر السعر الأ سائ�������ص ال�سائ�������ص ال� ائ�������ص ال�سائ�������ص ال�س سوخ�سوخ�

ق�سام التالية: اعر يق�سمها وفاق الساعر يق�سمها وفاق الساعر يق�سمها وفاق الأ سال�سال�

اعر ساعر ساعر  س- مقدم������ة نف�سية يتحدث فيها ال�س- مقدم������ة نف�سية يتحدث فيها ال� أ ا

أرقاً: عن هواه الذي اأحال نهاره قلقاً وليله ا

وف����ك����ُر ق�����ل�����ٌق  ك����ل����ه  ن������ه������اري   -1

وذك�����������ُر اأرٌق  ك������ل������ه  ول������ي������ل������ي 

وحزنًا ك��م��دًا  ال��ه��وى  مني  ّ يق�شِ  -2

ف����اأم����ره����م����ا ل���ح���ت���ف���ي م�������ش���ت���م���ُرّ

فاإذا ج������اوز ذلك انتقل اإلى الحديث عن 

أبيات: أربعة ا الخمرة فو�صفها في ا

كرٍم بنَت  عرو�شًا  نخطْب  فقْم   -3

ل�������ب�������اُب م���ه���ُر م�������������واُل والأ ل���ه���ا الأ

���ْت وه���ي ب��ك��ٌر 4- ع���ج���وٌز ق���د اأ����ش���َنّ

وم�����ن ع����ج����ٍب ع����ج����وٌز وه�����ي ب��ك��ُر

م��ن��ه��ا ال����ه����مُّ  ي����ف����ُرّ  ح�����ٌة  ُم�����ف�����ِرّ  -5

���ه���ا وال�����ه�����مُّ ����ش���دُر ف���ل���ي�������ض ي�������ش���ُمّ

داٍج ال��ل��ي��ل  وج���ن���ح  ب������رزْت  اإذا   -6

����ج م�����ن ����ش���ن���اه���ا ف���ي���ه ف���ج���ُر ت����ب����َلّ

ويق������وده و�صف الخمرة اإلى الحديث عن 

بيات: ال�صاقي وو�صفه في هذه الأ

8- ي���ط���وف ب��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ب�����دٌر ت���ٍمّ

م����ن����ي����ٌر ع�����م�����ُره خ����م���������ضٌ وع�������ش���ُر

ِع��ط��ف��ًا ي��ه��ت��ُزّ  ب��ه��ا  واف����ى  اإذا   -12

وب���دُر ���ش��ح��ًى  و���ش��م�����ُض  ن��ق��ًا  فغ�شُن 

14- متى ما رمُت من عِطفيه �شمًا

ن���ه���ان���ي ع���ن���ه م����ن ج��ف��ن��ي��ه ك�����ش��ُر

عيني دم��ِع  م��ن  �شائاًل  وينهُر   -17

وي����ج����ري م���ن���ه ف����ي خ��������دَيّ ن��ه��ُر

اأحوى الطرِف  اأغ��َنّ  به  َكِلفُت   -18

���ُر ل�����ه ق��������ُدّ ك���غ�������ش���ِن ال�����ب�����ان َن�������شْ
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هذه مع������اٍن لي�صت جدي������دة بل مطروقة 

ونح������ن ل ننكر عل������ى ال�صع������راء اأن يتناولوا 

المعاني المعروفة ولكننا نطمح اإلى اأن يكون 

تناولهم للمعنى تناولً جدي������داً، اأن ي�صيفوا 

�صافات واأن يذيلوا  للمعن������ى القديم بع�س الإ

عليه بع�س التذييالت الجديدة التي تجعله 

اأخ������رج مخرج������اً جدي������داً... وهكذا  وكاأنه 

فاإنن������ا ل نريد من ال�صاع������ر المعنى الجديد 

�صلوب الجديد  دائماً واإنما نرت�صي من������ه الأ

�صافة الجديدة  أو الإ أو ال�ص������ورة الجدي������دة ا ا

أ�ص������اء اإلى المعاني  أ�صد ما ا والتلعف������ري م������ا ا

يجاز  القديم������ة حين عر�صها بمثل ه������ذا الإ

الممل والتركيز الم�صيء ولنتمثل البيت:

فقم نخطب عرو�صاً....

هنا ق�صة كاملة: وجود عرو�س وخاطب 

أبو نوا�س هذا المعنى  ومهر وقد ا�صتثم������ر ا

ا�صتثماراً �صخم������اً جداً فاأن�ص������اأ عدداً من 

أ�صا�س هذا  المقطوعات الت������ي قامت على ا

التخيل )الخاطب والعرو�س والمهر( ولكنه 

�صلوب  لم ي�صغط ذلك ولم يقتل������ه بهذا الأ

جزاء  التقري������ري النثري ولم يم������ت فيه الأ

ألوان من الحوار  والتفا�صيل واإنما نثره في ا

وجزئي������ات م������ن المعاني اأحي������ت القطعة 

لق والحيوي������ة وحرارة  أ�صاع������ت فيه������ا الأ وا

الحدي������ث والحوار وا�صتطاع������ت اأن تترك 

أثرها الكبير في النف�س. ا

أبو نوا�س: قال ا

يا خاطَب القهوِة ال�شهباء يمهُرها

ذهبا ه  م����الأَ منها  ي���اأخ���ُذ  ب��ال��رط��ِل 

عها رَت)1( بالراِح فاحذْر اأن ُت�شِمّ َق�شَّ

الِعنبا يحمَل  ل  اأن  الكرُم  فيحلف 

���رت بها اإن�����ي ب���ذل���ُت ل��ه��ا ل��م��ا َب�������شُ

ُثقبا ما  والياقوِت  ال��دِرّ  من  �شاعًا 

ن قائلًة فا�شتوح�شْت وبكْت في الدَّ

واللهبا  ال��ن��اَر  اأخ�شى  وي��َح��ك  اأُمّ  ي��ا 

اأب���دًا« عندنا  تحذريه  »ل  فقلت 

قالت ول ال�شم�ض قلت »الحُرّ قد ذهبا«

قالت فمن خاطبي هذا فقلت »اأنا«

ن َعُذبا« قالت »فبعلي« قلت »الماُء اإ

ولناأخذ مثاًل اآخر من و�صف الخمرة للتلعفري:

داج ال����ل����ي����ل  وج����ن����ح  ب��������رزت  اإذا 

ت���ب���ل���ج م������ن ����ش���ن���اه���ا ف����ي����ه ف��ج��ر

فال�صاع������ر في هذا البي������ت يتحدث عن 

اإ�صراقة الخم������رة واأ�صوائها ولكنه اكتفى من 

ذلك بهذا الحديث الجام������د الذي قرر فيه 

أن������وار بمثابة  المعنى تقري������راً جافاً بقوله: ا

الفجر حي������ن ي�صق جنح الليل. فال�صاعر هنا 

عر�������س لونين فق������ط متتاليي������ن، ولكن عند 

ولى  �صاعر اآخر كاأبي نوا�������س في همزيته الأ

نلمح كي������ف ي�صتطي������ع ال�صاع������ر المبدع اأن 

يتحدث عن اإ�صراق الخم������رة وعن اأ�صوائها 

لوان  لئها، ومن تتاب������ع هذه الأ ألوانه������ا وتالأ وا

وتفاعلها والتقائه������ا بما حولها في كثير من 
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�صرة القوية التي تحاول اأن تنظر  ال�ص������ور الآ

اإلى المعنى من زاوي������ة واحدة، وبعين بعيدة 

ل������وان وتفاعلها في  قادرة عل������ى اأن تميز الأ

ا�صتيعاب معجب.

�شاحتها ح��زان  الأ تنزل  ل  �شفراء 

اُء ���ه���ا ح���ج���ر م�����ش��ت��ه �����ش����َرّ ل����و م�������شَّ

معتكْر وال��ل��ي��ُل  ب��اإب��ري��ق��ه��ا  ق���ام���ْت 

لُء)2( فالَح من وجِهها في البيت لأ

ب��ري��ق �شافية ر���ش��ل��ْت م��ن ف��ِم الإ ف��اأَ

ك��اأن��م��ا اأخ���ُذه���ا ب��ال��ع��ي��ن اإغ���ف���اُء)3( 

ف��ل��و م���زج���َت ب��ه��ا ن������ورًا ل��م��اَزج��ه��ا

�����د اأن������������واٌر واأ�������ش������واُء ح���ت���ى ت�����ولَّ

وا�ص������ح اإذن اأن المعان������ي عند التلعفري 

تت�ص������ف باأنها لي�صت بجدي������دة ل في اأ�صلها 

أ�صلوبها. ول في عر�صها ول في ا

اتخذت طريقة التقرير فخلت من عن�صر 

المفاجاأة والمبادهة وال�صتفهام والنداء وهي 

�صلوب النثري وال�صعري  الفارق بين الأ

جاءت مكد�صة بع�صها فوق بع�س ولي�س 

العم������ل ال�صعري قائماً عل������ى غزارة المعاني 

وعل������ى تكدي�صه������ا واإنما يقوم عل������ى اختيار 

جان������ب من جوانب المعاني اأو جزئية ما من 

معنى ثم اإخراجه مخرجاً �صعرياً.

�صيط������رت على المعاني روح من المنطق 

عج������اب والنفعال  ال������ذي قتل لحظ������ات الإ

فالبيت الذي يقول:

�����ْت وه�����ي ب��ك��ٌر ع����ج����وٌز ق����د اأ������ش�����َنّ

وم����ن ع���ج���ٍب ع���ج���وٌز وه����ي ِب��ك��ر! 

�صل يقوم على هذه  معنى البيت ف������ي الأ

المفارقة ال�صخم������ة والتناق�س الكبير يبين 

�صن العجوز و�صن الفتوة، واأن الخمرة قادرة 

عل������ى اأن تجمع بينهما معاً فهي عجوز وهي 

بكر، ومع اأن هذا التناق�س اأو هذه المفارقة 

كانت مج������الً لعمل فني كبير ف������اإن ال�صاعر 

هن������ا بتاأثير ال������روح المنطقي������ة قتل العجب 

الذي يولِّد هذا التناق�س بتعبير: ومن عجب 

ن������ه نقلنا اإل������ى جو من  عجوز وه������ي بكر لأ

الب�صاطة والبدائية والعجب ال�صطحي الذي 

ل عمق له ول جذور.

�صل������وب في مختلف  ف������اإذا انتقلنا اإلى الأ

مظاه������ره وجدنا مايل������ي: اإن العن�صر الذي 

يتحكم في هذا الن�س ويعطيه لونه ال�صاحب 

هو ال�صناعة، فالخ�صوع لل�صناعة البديعية 

َل  هو الذي �صيق عل������ى ال�صاعر مجاله وحوَّ

�صل������ي اإلى هذه  اإبداع������ه ع������ن الطري������ق الأ

الزخرفات اللفظية التي ل قيمة لها وحدها 

�صيل. بداع الأ اإذا غاب عن�صر الإ

ول حين  ظهرت هذه ال�صنعة في البيت الأ

جم������ع ال�صاعر بين الخطبة والعرو�س والمهر 

موال وهو م������ا ي�صمونه )مراعاة النظير(  والأ

وفي البيت الثاني طابق بين عجوز وبين بكر 

لفاظ نف�صها ف������ي ال�صطر الثاني،  أع������اد الأ وا
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وكذلك حكمت������ه ال�صنعة ف������ي البيت الرابع 

حين جمع بين الليل والفجر والتبلج والنهار 

خير فقد جمع بين الف�صة  واأما في البيت الأ

والذهب بالمقابلة بين الكاأ�س والخمرة.

نحن ل ننكر البديع ولكننا ننكر اأن يكون 

وح������ده هو ال������ذي ي�صوق ال�صاع������ر ويحكمه 

ويحول بينه وبين النطالق.

������ا التراكي������ب التي نلمحه������ا في هذه  مَّ
أ ا

بي������ات فنحن ل نتردد ف������ي اأن نقول اإنها  الأ

بعيدة عن م�صتوى الق������وة، اإنها لي�صت جزلة 

كتراكيب الجاهليين، ولي�صت �صهلة كتراكيب 

العبا�صيي������ن، ولي�صت لينة كتراكيب �صعراء ما 

قبل ع�صور النحطاط، ولكنها انحدرت اإلى 

ألفاظها وفي  منطقة ال�صعف الذي بدا في ا

لفاظ واإل نكيف ن�صف تركيب:  تنا�صق هذه الأ

فاأمرهما لحتفي م�صتمر، غنيُت بكاأ�صها وبها 

ول������م ل، ثم كيف نف�صر ه������ذا التركيب الذي 

ا�صطر فيه ال�صاعر اإلى تق�صيم عمر ال�صاقي 

اإلى العددين: ع�ص������رة وخم�صة فقال: عمره 

خم�ٌس وع�صر.

وم������ع ذلك فنحن نلمح بع�������س التراكيب 

الت������ي ل تبل������غ مرتبة ال�صع������ف واإنما تحمل  

�صيئ������اً من عنا�ص������ر القوة، وذل������ك يعود اإلى 

الثقاف������ة ال�صعرية لل�صاعر واإلى تاأثره ببع�س 

التراكي������ب المعروفة وال�صائعة كقوله: فلي�س 

ي�صمها والهم �صدر.

ن اإلى درا�صة بقية عنا�صر العمل 
لننتقل الآ

ال�صع������ري: عن�صر الخيال مثاًل، هل يبدو اأن 

للخيال مكانة في هذا العمل ال�صعري؟

ل نتردد في القول اإن ال�صاعر ل يحمل 

هذه الق������درة المتخيلة القوية التي يملكها 

ال�صع������راء الموفق������ون. وذل������ك اأن عن�صر 

الخيال هو الذي ي�صاعد ال�صعراء عادًة على 

اأن ي�صوغوا معانيهم في قوالب جديدة لي�س 

لغيرهم بها �صابق عهد، وخيال ال�صاعر هو 

أ�صياء  الذي ي�صتطيع اأن يدفعه ليجمع بين ا

تبدو متباعدة ولك������ن ال�صاعر ي�صتطيع اأن 

يلم������ح بينها نق������اط اللتق������اء لي�صكل هذه 

فالفرات  المبتك������رة  الجدي������دة  ال�ص������ورة 

مث������اًل ليت�ص������ل بالنعمان ولي�������س بينهما 

م�صابه، ولكن ال�صاعر ه������و الذي ا�صتطاع 

اأن يقع على مناٍح من الت�صابه بين الفرات 

والنعم������ان )الفرات في الغ������زارة والتدفق 

والنعمان بالكرم والج������ود( فاألَّف ال�صورة 

الرائعة التي نعرفها.

قال النابغة الذبياني في مدح النعمان:

اإذا ج��ا���ش��ْت غ��وارب��ه ال���ف���رات  وم���ا 

�������ة ال��ع��ب��ري��ِن ب��ال��زب��ِد ت��رم��ي اأواذَيّ

ي���وم���ًا ب����اأج����وَد م��ن��ه ���ش��ي��َب ن��ائ��ل��ٍة

ال��ي��وِم دون غِد  ول ي��ح��وُل ع��ط��اُء 

أبي������ات التلعفري   ف������اإذا نظرنا هنا في ا

وجدنا خياله قا�صراً ق�صوراً وا�صحاً، وكاأنه 
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ملكة معطلة لي�صت لها اأي قدرة على الحركة 

أنه يمد ي������ده اإلى التراث  والنط������الق، ذلك ا

أب������داً اأن يغير في  ال�صع������ري ولكنه ل يحاول ا

�صياء التي يقتب�صها، ول يحاول اأن ي�صيف  الأ

أو اأن يغّير في تالوينها. اإليها ا

نالح������ظ بعد ذلك اأن ال�صاعر حاول اأن 

يعِوّ�س ع������ن ق�صور الخي������ال بعملية جمع 

يلم فيه������ا مجموعة م������ن الت�صابيه بع�صها 

وراء بع�������س من دون اأن يج������اوز ذلك اإلى 

اأن ي�صرب ال�صور بع�صه������ا ببع�س لتوليد 

�صورة جديدة.

والنقط������ة الثالث������ة الت������ي ن�صتطيع اأن 

تقوله������ا هنا: اإنَّ الخيال ل يتجاوز مرحلة 

ح������وال فاأق�صى ما  الت�صبي������ه بحال من الأ

ي�ص������ل اإليه خي������ال ال�صع������راء اأن يختاروا 

واح������داً من هذه الت�صابي������ه المعروفة في 

أ  دب العربي ونحن نعلم اأن الخيال يبدا الأ

بالت�صبي������ه ولكنه يتابع تقدم������ه بعد ذلك 

لير�ص������م ال�ص������ورة اأولً ثم يم�ص������ي بعيداً 

ليكّون الم�صهد الكامل، وذلك هو ن�صيب 

ال�صعراء المجِوّدين.

هنالك ما هو اأدع������ى اإلى التنبيه عند 

�صرار  هوؤلء ال�صعراء ذلك هو: محاولة الإ

أنواع معين������ة من الت�صابي������ه فالقوام  عل������ى ا

أية  دائماً ي�صبه الغ�صن وكاأنما لي�س هنالك ا

قدرة على النتق������ال اإلى ت�صبيه اآخر، وقد 

بيات اأن يذكر  ا�صطر التلعفري في هذه الأ

الغ�ص������ن مرتين. مرًة )فغ�ص������ن نقا( ومرة 

)كغ�صن البان(.

بيات فنحن  ا عن العاطفة في هذه الأ مَّ
أ ا

أْن نجزم هل كان ال�صاعر يحمل  ل ن�صتطي������ع ا

ه������ذه العاطفة في نف�ص������ه اأي هل كان هناك 

واقع معين �ص������ادق دفعه اإلى هذا النوع من 

الحديث.

اإنَّن������ا ل نملك اأن نثبت ذلك ول اأن ننفي، 

ولكن الحديث ال�صع������ري نف�صه يطلعنا على 

اأن العم������ل الفني الذي ق������ام به هذا ال�صاعر 

واأمثاله في مثل هذه المواقف اإنما كان عماًل 

رفاً، اإنه لم يكن ناتجاً عن معاناة  تقليدياً �صِ

أو لمواقف  وع������ن ممار�صة لمجال�س ال�صراب ا

أو لغير هذه وتلك من المواقف اإنما  الح������ب ا

كان عماًل تقليدياً �صرفاً. 

اإنَّ وجود العاطفة يقت�صي وجود تجربة 

بذاته������ا تولِّد عند ال�صاع������ر نوعاً خا�صاً من 

العواط������ف، ثم يك������ون من ه������ذه العواطف 

وتفاعله������ا ما ي�صاعد ال�صاعر على اأن ي�صوغ 

تجربته ب�صكل فني موفق.

أثر العاطفة ف������ي العمل الفني  ������ا عن ا مَّ
أ ا

فنالحظ اأن التلعفري لم يكن قادراً على اأن 

يعو�س النق�س العاطفي بالقدرة على تمثل 

هذه المواقف والندماج فيها، ولم يكن عنده 

من الق������درة على التعبير م������ا ي�صاعده على 
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هذا النق�س، ولق������د جاء �صعره وكاأنه مجرد 

�صا�صي في  تجريداً كاماًل من هذا العن�صر الأ

العمل ال�صعري.

وكذل������ك نالحظ -ف������ي محاول������ة منا 

تكوين فكرة عامة عن مثل هذه الق�صائد- 

اأن نواح������ي ال�صعف فيها ل������م تكن ب�صبب 

واح������د فقط: ق�صور الخيال وحده ولفقر 

المعان������ي وحده، ول �صعف العاطفة وحده 

واإنم������ا كان ي�ص������اف اإلى ذل������ك عامل اآخر 

مع������وق هو: �صغ������ط ال�صناع������ة واإلحاحها 

وحر�س ال�صاعر عليها.

من مظاهر ال�شناعة

ألوان م������ن البديع في  اأواًل: الجم������ع بين ا

ول يطابق بين  بيت واحد، فهو في البيت الأ

النهار والليل، ويجان�������س جنا�صاً ناق�صاً بين 

قلق واأرق، وبين فكر وِذكر.

آنية مغلفة  آثار الثقافة القرا ثانيًا: بع�س ا

بال�صناع������ة كقول������ه: وينهر �صائ������اًل من دمع 

أو  عين������ي... تورية في لف������ظ �صائل من �صال ا

آنية واأما  ية القرا �ص������األ، وهناك اإ�صارة اإلى الآ

ال�صائل فال تنهر...«.

ثالثًا: م�صطلحات النحو وال�صتمداد منها 

واإخ�صاعها لمعاني الغزل كما في البيت:

م��ت��ى م���ا رم����ُت م���ن ع��ِط��ف��ي��ه �شمًا

ت���ه���ان���ي ع���ن���ه م����ن ج��ف��ن��ي��ه ك�����ش��ُر

خ�صائ�س �صع������ر التلعفري: مما يوؤيد 

أنن������ا نجد عندهم  فقر ه������وؤلء ال�صعراء ا

ظاهرة التك������رار المم������ل للمعاني نف�صها 

وال�ص������ور ذاتها الت������ي تعر�������س بها هذه 

المعان������ي. وعلى �صبيل المثال اإ�صارته في 

ديوانه اإلى المعنى نف�صه ثالث مرات في 

�صفحتين:

م��ت��ى م���ا رم����ُت م���ن ِع��ط��ف��ي��ه �شمًا

ن���ه���ان���ي ع���ن���ه م����ن ج��ف��ن��ي��ه ك�����ش��ُر

�ش� بالَنّ ف���از  اإذ  ع��ج��ب��ُت  ج��ف��ٌن  ل��ك 

������ِر ع���ل���ى ���ش��ع��ِف��ه وف���ي���ه ان��ك�����ش��اُر

ده��ره ال��م��ح��ارب  وه���و  ينت�شر  ل��م 

ال���م���ك�������ش���ور  ج���ف���ن���ه  ب�����ذاب�����ل  اإل 

كانت العملية ال�صعري������ة تتم من المعنى 

–ال�ص������ورة- التزيي������ن فاأ�صبحت في ع�صور 
النحطاط من: التزيين -�صورة م�صتقرة في 

الذهن- المعنى.

من الوا�صح اأن العم������ل ال�صعري ال�صليم 

أثراً لتجربة معينة اأو  أ في نف�س ال�صاعر ا يبدا

تمثاًل لتجربة معينة.

أ بالمعن������ى وي�ص������وق المعنى  وهو يب������دا

اإل������ى محاولة م������ن ال�صاعر ف������ي اإبراز هذا 

المعنى من المنطقة النف�صية الخا�صة، اإلى 

المنطقة الم�صتركة بين النا�س وهي منطقة 

التعبير، وبذلك يتخذ المعنى تعبيراً معيناً 

في �صورة معينة.
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ثم ياأتي بعد ذل������ك عامل الزينة التي 

يلج������اأ اإليها ال�صاعر في ل������وٍن من الترف 

الفن������ي، وهذا هو الطري������ق الطبيعي اأما 

في ع�ص������ور النحط������اط فالمالحظ اأن 

أو اأن ير�صم  ال�صاعر عجز اأن يولد المعنى ا

أ بداية معاك�صة تماماً للخط  ال�صورة وبدا

أ م������ن الزينة نف�صها اأي من  الطبيعي فبدا

ال�صناع������ة، وجعل ي�صتوح������ي معانيه من 

هذه ال�صناعة نف�صها. 

أين ج������اءت المعاني  ونح������ن ل نهتم من ا

ونتقبلها، غير اأن الواقع: ال�صناعة لت�صاعد 

عل������ى تولي������د مع������اٍن وا�صع������ة )اإذا كانت هي 

المنَطلق( اإنها تولد جزئياٍت �صغيرة ل يمكن 

أو  أو م�صهداً ا بحال اأن تنه�س فتك������ِوّن �صورًة ا

ت�صبيهاً طوياًل. اإن مداه������ا بطبيعته ق�صير، 

ولهذا ف������اإن �صعراء ع�ص������ر النحطاط كانوا 

يقفزون قفزات �صريع������ة وق�صيرة من �صورة 

أو م������ن معنى اإل������ى معنى دون  اإل������ى �ص������ورة ا

أو اإي�صاح لواحد  اإ�صباع لواحدة م������ن ال�صور ا

م������ن المعاني، وعليه فاإن البتداء بالزينة هو 

الذي قطع الطريق على ال�صعراء، ومثال ذلك 

بيات الثالثة ال�صابقة فالمالحظ فيها اأن  الأ

أو التك�صر  أ فيها من لفظة الك�صر ا ال�صاعر بدا

أثر  أو النك�ص������ار في الجفن فل������م يبحث عن ا ا

ذلك في نف�صه، ولم يحاول اأن يبين عما كان 

من انفعاله بهذه الجف������ون الذابلة المري�صة 

أن������ه اأهم������ل تماماً الزاوي������ة النف�صية فلم  اأي ا

أ باللفظة نف�صها. ينطلق منها، واإنما بدا

فبتاأثير من الطباق الذي خ�صع للثقافة 

النحوي������ة )وهي ثقافة ترك������ت طوابعها على 

�صعر ه������وؤلء ال�صعراء( تذك������ر ال�صاعر كلمة 

�ص������م، وال�ص������م نف�صه �صاقه اإل������ى اتجاهين: 

ال�ص������م بالمعنى النح������وي، وال�صم بالتجاه 

الغزلي كما اأن الك�صر له دللته النحوية، وله 

بالوق������ت نف�صه اإ�صارته الغزلية، ومن مجموع 

ذلك كّون ال�صاعر بيته.

وبتاأثي������ر م������ن الطباق اللغ������وي ال�صرف 

انت�صب في ذه������ن ال�صاعر كلمت������ان -ن�صر 

وانك�ص������ار- ومنهما مع������اً قامت هذه العملية 

)الحربي������ة( التي جعل������ت المو�صوف ينت�صر 

وعلى الرغم من انك�صار جفنه وهكذا تكون 

البيت في �صكله الجديد.

أك������ون قد قدمت �صورة  وعليه اأرجو اأن ا

وا�صح������ة عن خ�صائ�������س ال�صع������ر في هذه 

الفترة عامة.

وخ�صائ�س �صع������ر التلعفري خا�صة، كما 

ألقيت ال�ص������وء على العوام������ل الكثيرة التي  ا

تدخل في ت�صكيل العملية ال�صعرية عند هوؤلء 

ال�صعراء مما جعلهم يتخلفون عمن �صبقوهم 

من ال�صعراء المجيدي������ن الموفقين، وبذلك 

اأطلق عليهم �صعراء ع�صر النحطاط. 
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اأديب وناقد ومترجم �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

بداع فـي ال�شعر إبواكري الإبواكري الإ

وطووطوؤوط رنا عبد اللطيف الأ

❁

 تدخ������ل م�شكل������ة ت�شجي������ع المواهب 

دب، وهو علم  �دبية ف�دبية في �ي �ي اإطار عل������م الأ الأ

�ث������ر هام ف�ث������ر هام في قيادة التط������ور الثقافي �ي قيادة التط������ور الثقافي �ي قيادة التط������ور الثقافي  أ له ا

أول������ى واجباته الم�شاركة  للمجتمع، ومن ا

������ي تربي������ة �������ي تربي������ة �������ي تربي������ة اأجي������ال جديدة م������ن فناني  �ف�ف

الفهم وقد وعوها شالفهم وقد وعوها شالفهم وقد وعوها  ش�ش� أ الكلمة على تجربة ا

جيال اأن  ال������ر لال������ر لالأ ������ر لش������ر لش ش ولكن.. كيف يتي�ش ولكن.. كيف يتي� علمي������اً

دبية، اإذا لم يقم  لف الشلف الشلف الأ شتتمثل تجارب ال�شتتمثل تجارب ال�

�س علمية؟؟.. ش�س علمية؟؟.. ش�س علمية؟؟..  ش�ش� أ ه عل������ى شه عل������ى شه عل������ى ا شدب نف�شدب نف� علم الأ

ه شه شه  شدب نف�شدب نف� �وما دور النا�شئة ف�وما دور النا�شئة في تطوير ال�ي تطوير ال�ي تطوير الأ

ودفعه اإلى اآفاق من الحداثة؟
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������ي �������ي �������ي اأن م�شكلة تنمي������ة المواهب  �ال�شك ف�ال�شك ف

أبع������اد  دبي������ة النا�شئ������ة وت�شجيعه������ا ذات ا االأ

لة وثيقة بعل������م النف�س وعلم شلة وثيقة بعل������م النف�س وعلم شلة وثيقة بعل������م النف�س وعلم  شمتع������ددة لها �شمتع������ددة لها �

الجمال ومبادئ الفن والقوانين االجتماعية 

المختلفة، اإنها ذات طبيعة معقدة ومتداخلة 

بداع الفني. ا�شا�شاأن كل م�شكالت االإ

مور الجوهرية  سنتوقف عند بع�������سنتوقف عند بع�������س االأ نتوقف عند بع�������شنتوقف عند بع�������ش ش�ش�

أبعادها  �ه������ا ف�ه������ا في محاولة لتجلي������ة �ي محاولة لتجلي������ة �ي محاولة لتجلي������ة ا ه������ا فشه������ا فّش ّالتي تم� شالتي تم�ّشالتي تم�

المت�شعبة..

دبي: إ- دوافع الإ- دوافع البداع الأ

ّثّمة طفل موهوب يتجلى اهتمامه بال�شعر ثمة طفل موهوب يتجلى اهتمامه بال�شعر ثّمة طفل موهوب يتجلى اهتمامه بال�شعر 

ه شه شه اأوالً،  شنه يكتب لنف�شنه يكتب لنف� غ������ر، شغ������ر، شغ������ر، اإ شدب منذ ال�شدب منذ ال� واالأ

أ لزميله ما كتب وقد  اة فيقراة فيقرا أ اوقد يملك الجراوقد يملك الجرا

إن يبدع اإنتاجاً إن يبدع  أ يدفع������ه �شيطان ال�شعر قب������ل ا

اإلى قراءة دواوين ال�شعراء الكبار.. ذاتياً

اإنَّ موهبته تتحفز وتتغّذى، وتحاكي، وهي 

بركان ثائر يلتم�س له طريقاً للتدفق، وحممه 

سر�سر�س لتجد لها  �س ق�ش������رة اش�س ق�ش������رة اش�س ق�ش������رة االأ شة تتح�شة تتح� ة تتح�شة تتح�ش شالحبي�شالحبي�

اإلى الخ������ارج، حتى اإذا وجدت نقطة  منفذاً

�عف ف�عف في هذه الق�ش������رة حطمتها وتدفقت �ي هذه الق�ش������رة حطمتها وتدفقت �ي هذه الق�ش������رة حطمتها وتدفقت  عف فشعف فش ش�ش�

ّتحم������ل معها الجمي������ل والقبي������ح، وعلى مّرتحم������ل معها الجمي������ل والقبي������ح، وعلى مّر

سة وتتخل�سة وتتخل�س ة وتتخل�شة وتتخل�ش شفو �شعلة ناره المقد�شفو �شعلة ناره المقد� فو �شعلة ناره المقد�شفو �شعلة ناره المقد�ش شالزم������ن ت�شالزم������ن ت�

دران العالقة بها. من كل االأ

� ف� في �ي �ي  أوالً ا النا�ش������ئ  وهك������ذا، يتخب������ط 

فائها شفائها شفائها  شبداع التي تحمل مع �شبداع التي تحمل مع � مح������اوالت االإ

أنها على  دران والبدائية غير ا كثيراً من الأ

مّر الزمن تزداد �صفاًء واأ�صالًة وتعبيراً عن 

الذات.

غي������ر اأن افترا�صن������ا اأن النا�صئ لبدَّ 

 بمرحلة م������ن التجربة، واأن 
ّ
من اأن يم������ر

نتاجه يزداد �صفاًء مع الزمن ل يخلو من 

مغالطة، مع اأن الوقائع الجازمة تثبت اأن 

ول ل يخلو من العيوب..  نتاج الموهوب الأ

واأن �صاعريت������ه تتح�صن على الدوام، يوؤيد 

ذلك ما يقيِّمه النق������اد من مقارنات بين 

�صع������ر البدايات عن������د ال�صع������راء، و�صعر 

الن�صج، وبينهما ن������رى الفارق الملحوظ 

�صالة والكمال الفني، غير اأن  من حيث الأ

الم�صاألة تاأخذ بعداً اآخر، ذلك اأن اإح�صا�س 

ديب المبتدئ يمتاز بالتدفق والحرارة،  الأ

وتعبيره يحفل بالحيوية و�صفاء النفعال، 

أ�صيراً  اإذ اإن������ه لم يكن ق������د اأ�صبح بع������د ا

دبي  لل�صنعة الفنية، وتقني������ات العمل الأ

الت������ي يمتلكه������ا النا�صئ عب������ر التجربة، 

ومعن������ى ذلك اأن بع�س �صعر البدايات قد 

يك������ون من حيث حرارت������ه و�صدقه اأقرب 

اإل������ى نفو�صنا من ذل������ك ال�صعر الم�صقول 

وف������ق موا�صفات فني������ة اكت�صبها ال�صاعر 

بالدربة الطويلة، واإن كان ذلك ال�صعر ل 

يحمل م������ن الموا�صفات الفنية ما يحمله 

�صعر مرحلة الن�صج.
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يُ������روى اأن »ح�ص������ان بن ثاب������ت« نظم اأول 

مانظم �صعراً ف�ي و�صف قّبرة راآها فقال:

ال����ج����و ف��ب��ي�����ش��ي وا����ش���ف���رييالك من قبرة بمعبر خاللك

ونقري ما �شئت اأن تنقري

الفن  عنا�صر  تنق�صه  كانت  اإن  �صعر  وه��و 

أنَّه  ال�صعري، ويفتقر اإلى الر�صانة والجاللة، اإلَّ ا

يمتاز بال�صدق والحيوية واللت�صاق بالحياة، 

ويعك�س عفوية ال�صاعر وبراءة التعبير عنده.. 

ون�صبت اإل������ى المتنبي ف�ي بدايات نظمه 

أبيات منها: ا

اإلَّ ن���خ���ل���ة  ب�����اأر������ض  م���ق���ام���ي  م�����ا 

   ك��م��ق��ام ال��م�����ش��ي��ح ب��ي��ن ال��ي��ه��ود

وم������ع مافي هذا ال�صعر م������ن مبالغة كان 

من الممك������ن اأن تحّد منه������ا تجربة ال�صاعر 

الحياتي������ة الطويلة، اإلَّ اأن ذلك لم يقع، فقد 

ظ������لَّ المتنبي تغذيه قوة نف�صه محافظاً على 

اعت������داده بذات������ه والمبالغ������ة باإظهار عظمة 

�صخ�صيته وتفرده.

ف�صعر البدايات لي�س بال�صرورة محاولت 

فّجة لنا�صئ لم يتمر�������س بعد تجربة ال�صعر، 

بل نجد عند بع�س النا�صئين محاولت تلفت 

النظر وهي العاّلم الذي ينذر النا�س بظهور 

�صاعر جديد...

اإنَّ بع�������س النا�صئين يُطلون علينا وكاأنهم 

يملكون ن�صجاً فنياً كاماًل، بل اإن خ�صائ�س 

ولى،  �صعرهم الفنية تتجدد من محاولتهم الأ

ون������ادراً ما تتطور مع الزمن، وكاأنها ب�صمات 

تنبئ عن الذات الفنية و�صماتها المميزة.

وهوؤلء هم الب������ذرات التي تنبئ بالخير، 

أولئك الذين ل تتجلى  أما ا مل، ا وتبعث على الأ

موهبتهم، ول يك�صف اإبداعهم عن نف�صه منذ 

أنهم �صيتح�صنون  البواكير، فمن الم�صكوك فيه ا

بالمعاودة والداأب الطويل.

اإنَّ مواهبه������م كاذب������ة، وه������م كمن ينطح 

ف�������ي �صخر، ولعل من الخير لهم اأن يتحولوا 

ع������ن محاولت النظم المخفقة اإلى اكت�صاف 

هواياتهم الحقيقية. 

ول يتعار�������س هذا مع م������ا زعمه النقاد 

بداع الفني يقوم على  أرباع الإ من اأن ثالث������ة ا

الجه������د والمثابرة وربعه يعزى اإلى الموهبة، 

نَّ الجهد المبذول م������ن النا�صئ اإنما 
أ ذل������ك ا

يهدف اإل������ى �صقل الموهب������ة وتوجيهها ف�ي 

م�صارها ال�صوي، فاإن لم يكن ثمة موهبة فال 

فائدة م������ن الجهد ول مردَّ ل������ه، وحين قدم 

دبي،  بداع الأ »جورج ديهاميل« ُحْكَمه على الإ

أراد جهد  أنه جهد ومثابرة فاإنما ا أ�صار اإلى ا وا

الموهوبين لك������ي تتجدد مواهبهم اإلى اإبداع 

موّج������ه �صليم، ولم يَ������ُدْر ف�ي خلده اأن الجهد 

وحده من دون موهبة يمكن اأن يخلق ال�صاعر 

أو الفنان. ديب ا أو الأ ا

نَّ كثيراً من النا�صئة 
أ �صكالي������ة ف�ي ا اإذن الإ

تقبل على نظم ال�صعر من دون اأن تتثبت من 
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مواهبها ومدى �صدقها، في�صقط َمْن ي�صقط 

على الدرب، ويت�صبث من يت�صبث وراء �صراب 

خ������ادع فال يجني اإلَّ الخيب������ة، ولكن بعد اأن 

ذواق بنتاجه الزائف،  يزعج النا�س ويف�صد الأ

�صباب التي تغري  مم������ا يدفعنا اإلى بي������ان الأ

بع�س ال�صبان بالمثابرة على نظم ال�صعر من 

دون اأن تجد من ين�صحهم بالعدول عن ذلك، 

غي������ر اأن الن�صح اأحياناً ل يج������دي القناعة 

أنه يملك موهبة  ن النا�صئ يعتقد ا الرا�صخة لأ

�صرار  بداع.. فم������ا �صر هذا الإ كبيرة ف�ي الإ

وما الدافع اإليه..؟؟

❁❁❁

الدوافع الفردية:

اإنَّ ذل������ك يقودن������ا اإلى بي������ان دوافع نظم 

دب ل������دى النا�صئة، فاإذا  أو كتابة الأ ال�صع������ر ا

دبي الذي  ا�صتبعدنا الرغبة ف�������ي الظهور الأ

دب يقدم لنا  ليتحقق لكل نا�صئ، فاإن علم الأ

دب،  قبال على ممار�صة الأ تف�صيرات �صتى لالإ

دبي  بداع الأ فالنق������د الغربي يرّد عملي������ة الإ

اإلى �صع������ور بالنق�س ف�������ي �صخ�صية المبدع 

أو اغتراب ع������ن المجتمع يدفع �صاحبه اإلى  ا

التعوي�س عنه بالكتابة، فالفن عندهم تعوي�س 

عن الواقع الذي يعاني منه النا�صئ..

وقد عالج الدكتور »م�صطفى �صويف« هذه 

بداع  �ص�س النف�صية لالإ النظرية ف�ي كتابه »الأ

الفني« وبرهن على ذلك بتحليل �صخ�صيات 

دب������اء، كذلك ظلَّ علم������اء الجمال  بع�������س الأ

دب وموؤرخوه البرجوازيون ف�ي  ������رو الأ ومنظِّ

������ون على ا�صتقاللية عملية اإن�صاء  الغرب يلحُّ

دبية وا�صتحالة تف�صيرها ب�صيء اإلَّ  القي������م الأ

بدور قوى الال�صعور المبدعة، وفردية الفنان 

الحرة الطليقة.

❁❁❁

الدوافع الجتماعية:

دب  ا التجاه الثاني فيذهب اإلى اأن الأ مَّ
أ ا

ن�صان، فهو  ج������ل الإ ن�ص������ان، ولأ ين�ص������اأ من الإ

اإفراز اجتماع������ي يت�صكل ويتط������ور تاريخياً 

ف�ي اإط������ار المجتمع، ولي�صت حاجات النا�س 

واأذواقهم هي التي تتغير وحدها ف�ي مجرى 

ن�صان  التط������ور التاريخ������ي: »ب������ل طبيع������ة الإ

نف�صه������ا تتغير«، ول يمك������ن للنا�صئ اأن يبدع 

عازلً نف�صه عزلً تام������اً عن المجتمع، حتى 

فرديته ذاتها هي نتيجة التطور الجتماعي، 

فالنا�صئ حين يبدع وينظم ويكتب اإنما يعبِّر 

عن حاجة اجتماعية هي الحاجة اإلى البوح 

والم�صارك������ة والتعبير عن ال������ذات ف�ي اإطار 

الجماعة والتعامل مع الفن الذي هو �صرورة 

اجتماعية.

فالدواف������ع الت������ي تدفع النا�ص������ئ للكتابة 

هي دوافع فردي������ة واجتماعية معاً، ويدخل 
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ن�صان  ف�������ي اإطار الدوافع الجتماعية ميل الإ

اإل������ى الجمال، وتم�صكه بقي������م الحق والخير 

ز  والجمال، ومن هن������ا فاإن دوافع كثيرة تحفِّ

ال�صاب للتعبير عن ذاته تعبيراً جمالياً، ومنها 

ف�صاح  الحب والوطنية والدفاع عن القيم والإ

عن العقد النف�صية التي يعاني منها المراهق، 

حباط التي يتعر�س لها، كالخيبة  و�صروب الإ

�صرية. أو الروابط الأ ف�ي ال�صداقة ا

ول�ص������ك اأن الدواف������ع الفردية تظل هي 

بداع الفني، ولذلك يطغى  ول لالإ المحرك الأ

نه يعك�س  �صعر الحب على نت������اج النا�صئة، لأ

بداع  معاناتهم، فاإذا تجاوزن������ا النظر اإلى الإ

أنه تعبير عن و�صع )�صيكوباتي(  الفن������ي على ا

بداع الفني  واعتبرنا اأن النا�صئ يلجاأ اإلى الإ

مدفوعاً بقيم جمالية بحتة، فاإن هذا الراأي 

أي�صاً، ذل������ك اأن الطفل  ل يع������دو ال�ص������واب ا

تنفت������ح عين������اه على �ص������روب م������ن الجمال 

أم������ه ف�ي المهد، ثم  الفن������ي منذ اأن تهدهده ا

غان������ي التي ي�صمعها  دبي بالأ يت�صب������ع ميله الأ

ف�������ي و�صطه العائلي، ف������اإذا ارتقى اإلى عالم 

دب المدر�صي زاده  المدر�ص������ة والتعلم كان الأ

دبية، ويكون له مثاًل اإلَّ  الذي يغذي ميوله الأ

اأن اإبداع بع�س النا�صئين الموهوبين يتجاوز 

اأحيان������اً المح������اكاة حتى ليتع������ذر اإخ�صاعه 

لنمذج������ة معينة، مما ي�صتدع������ي ال�صك ف�ي 

القدرة على تحليل كام������ل لطبيعة العنا�صر 

الفنية وبنيتها التي يقوم عليها نتاج النا�صئ، 

وكل م������ا يمكن اأن يقدمه النق������د الفني ف�ي 

هذا المجال هو درا�صة الم�صودات والر�صائل 

والمفك������رات والمذكرات التي تركها النا�صئ 

والمقاب������الت ال�صحفي������ة لمعرف������ة الدوافع 

الجتماعية والنف�صي������ة والفنية التي حفزته 

على الكتابة، وال�صتعانة بها لتف�صير اإبداعه 

الفني وخ�صائ�صه.

ومهم������ا يكن من اأمر ف������اإن اإبداع النا�صئ 

مرتبط اإلى حد بعيد ببيئته من موؤثرات تلك 

البيئة الجتماعية والفنية �صريطة اأن يملك 

الموهبة، فال�صاب الذي يملك الموهبة، ويعي�س 

ف�ي جو ثقاف������ي واأدبي معين هو اأكثر فر�صاً 

ب������داع من �صاب اآخر موهوب، لكنه يعي�س  لالإ

ف�ي بيئة ثقافية فقيرة، وكالهما ل يدرج ف�ي 

عالم الفن مالم تتوافر لهما الدوافع النف�صية 

بداع. ز على الكتابة والإ التي تحفِّ

❁❁❁

الثقافة الفنية للنا�شئ:

وعل������ى الرغم من ذلك كلّ������ه، فاإنَّ لل�صعر 

أدباً  غايات������ه، ول يمك������ن للنا�ص������ئ اأن ينت������ج ا

مقبولً معتمداً على حد�صه العفوي فح�صب، 

أل������ة اإ�صكالية الثقافة الفنية  وهنا تدخل م�صا

للنا�صئ، اإذ عليه اأن يتمر�س بال�صروط الفنية 

ب������داع، وغالباً مايتم ل������ه ذلك عن طريق  لالإ
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دبي، وعلي������ه بالمقابل اأن  قراءة الت������راث الأ

دب  يدرك الغايات الجتماعية والجمالية لالأ

والف������ن، واأن تكون له نظرت������ه الخا�صة نحو 

الفن، ول يمكن اإنكار دور الفنون الت�صكيلية 

دب عام������ة، وال�صعر خا�صة،  خرى ف�ي الأ الأ

كالمو�صيق������ا الت������ي ترتبط بال�صع������ر ارتباطاً 

وثيقاً، فالنا�صئ الذي يكتب ال�صعر الحديث 

اإنم������ا يعتمد تقنيات تختلف كلياً عن تقنيات 

النا�صئ الذي يوؤثر ال�صعر التقليدي، وكالهما 

يجب اأن يتمتع برهاف������ة الح�س المو�صيقي، 

دبي ي�صتفيد  وبالمقاب������ل فاإن فن الت�صوير الأ

من فن الر�صم عموماً ب�صبب ت�صابه الخ�صائ�س 

دب������ي. فالمكونات  بي������ن الر�صم والت�صوير الأ

المو�صوعي������ة للت�صوي������ر تق������ّرب الر�صم من 

يقاع  دب، مثلم������ا يُقّرب م������ن المو�صيقا الإ الأ

المو�صيق������ي ف�������ي ال�صعر ال������ذي ي�صتند اإلى 

ذاتية المعبِّر، وب�ص������ورة عامة فاإن احتكاك 

خرى يهيئ له ثقافة فنية  النا�صئ بالفنون الأ

دبي، ول غنى للنا�صئ  تنعك�س على نتاجه الأ

لك������ي يبدع �صعراً عن الثقافة اللغوية، فاللغة 

ول  على حد تعبير غوركي: »هي العن�صر الأ

أنه������ا لي�صت كل �صيء ف�ي  دب«، على ا ف�ي الأ

دب  دبي، واإلَّ فاإننا نذكر موارب الأ النتاج الأ

خرى واأدواته. الأ

دب������ي  اإنَّ مواجه������ة النا�ص������ئ للتعبي������ر الأ

أ�صاليبه ت�صتلزم اأن يدرك كثيراً من خ�صائ�س  وا

أراد اأن يجاري ال�صعراء  هذا التعبير، ف������اإذا ا

المحدثين، فاإنَّ عليه اأن يعرف كيف يتعامل 

مع اللغة ال�صعرية، فيختار اللفظة والجملة، 

وق������د يجد نف�صه م�صط������راً اأن يحطم �صبكة 

اللغ������ة الوظيفية عن طري������ق المجاز ليعيد 

تركيب اللغة ف�ي اإطارها ال�صعري المن�صود، 

مر الي�صير على النا�صئ الذي  ولي�س هذا بالأ

ل������م يتزود بعْد، ولم ت�صمح له تجربته اللغوية 

أ�صرار اللغة الجمالي������ة وغاياتها،  بامت������الك ا

أكثر ما يتعثر به ال�صعراء النا�صئون  ولذا فاإن ا

دبي. هو الجانب اللغوي ف�ي التعبير الأ

اإنَّ محاكاتهم للكب������ار تظل فّجة ومغلوطة 

وبعي������دة عن غاي������ات الف������ن مالم يتهي������اأ لهم 

اإمكان������ات لغوي������ة متمي������زة، واإن العفوية ف�ي 

آفاٍق من فن  التعبي������ر ل ت�صفع لهم ف�ي بل������وغ ا

الكلم������ة يتمتع بها ال�صعراء الكبار، وكثير منهم 

غارة على تراكيب ال�صعراء الكبار  يعمد اإلى الإ

أنهم  أ�صاليبه������م ف�ي التعبير، وه������م يح�صبون ا وا

أ�صرار النا�س المقد�صة،  بامتالكها يقب�صون على ا

فالتقليد ل يجدي مالم يملك النا�صئ الموهبة 

ف�صاح عن ذاته  ف�ي التعبير التي ت�صمح له بالإ

باأ�صلوبه ال�صخ�صي المتميز..

أ نتاجه بتقليد ال�صعر التقليدي  أَبََدا و�صواء ا

أم الحديث، فاإنه ي�صطر ف�ي نهاية المطاف  ا

أ�صلوبه  اأن يتج������اوز دائرة التقليد ليك������ون له ا

الذاتي المتميز. وللمدر�صة دورها البارز ف�ي 
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تنمية ذاتية النا�صئ وتعويده التعبير عن ذاته 

ب�ص������دق واأمانة دون التكاء على المحفوظ، 

ولدرو�س التعبير دور بارز ف�ي ك�صف المواهب 

م������ر على الُمَعلِّم  وتنمية الذات، ويتوقف الأ

ال������ذي يتولى مهمة ت�صجي������ع التعبير الذاتي 

والك�صف عن المواهب ورعايتها.

أدبياً له  ول�ص������ك اأن تعلي������م الموه������وب ا

دب  أ�صالي������ب تعليم الأ أ�صالي������ب تختلف عن ا ا

طفال العاديين، فللموهوبين يتجه  واللغة لالأ

دب نحو تعزيز خطاهم  تدري�������س التعبير والأ

دبي، ف�ي حين يتجه  ب������داع الأ على طريق الإ

دب للطالب العاديين اأول  تدري�س التعبير والأ

دب وتذوقه وال�صتمتاع  ما يتجه نحو فهم الأ

بالتعبير الجميل ومحاكاته.

واإلى جانب اللغة عل������ى النا�صئ اأن يتقن 

دبي هو  دبية، فالنموذج الأ عملية النمذجة الأ

المعادل للطبيعة اإلَّ اأن بنيته وعمله �صفافان 

ن�صان، ويخ�صعان  تمام������اً بالن�صبة اإلى فكر الإ

دبي من  ن النموذج الأ اإلى تاأثي������ره المبا�صر لأ

اإبداع������ه، والتاأليف كاأي تركي������ب اآخر يمكن 

نمذجته على �صكل �صي������غ، ويبدو اأن النا�صئ 

حين يكتب يقوم �صاأن اأي اأديب بعملية تركيب 

اإبداعي������ة معاك�صة لعمل الناق������د الذي يحلّل 

الن�س ويفككه مع فارق اأن الناقد ينطلق من 

نَّ النا�صئ يبدع 
أ وعي واإدراك لعمله في حين ا

ب�صورة عفوية، لكن هذه العفوية على ما فيها 

أدباً وقيماً، فالبدَّ  من حرارة و�صدق ل تخلق ا

م������ن اأن يتمر�س النا�صئ باأ�صرار تاأليف العمل 

أربعة عنا�صر  دبي، علي������ه اأن يقف عل������ى ا الأ

قل من بناء ال�صورة، وهي: على الأ

� – الرمز:

أداة الفن التقليدية التي ي�صتخدمها  وهو ا

دي������ب متحدثاً عن اأمر وه������و يق�صد اأمراً  الأ

آخ������ر، والرمز طريقة ف�ي عر�س الم�صامين  ا

متاع. تبعث على الإ

� – المجاز:

وقد ي�ص������ل المجاز اإلى حد الرمز الذي 

ز القارئ اإلى الم�صاركة ف�ي التفكير. يحفِّ

� – التكثيف:

دي������ب النا�ص������ئ علي������ه اأن يتق������ن فن  والأ

التكثيف، حين يحتمل الرمز اأكثر من معنى، 

دبية المفتوحة التي  عمال الأ ول�صيما ف�ي الأ

تحتمل اأكثر من تف�صير، حتى ليذهب بع�س 

النقاد اإلى اأن ف�������ي تعددية المعنى خا�صيته 

الموؤدية لل�صعرية...

� – التو�شيح:

اإنَّ ال�صتع������ارة المحققة هي رمز ب�صري 

ملمو�س، فعلى الق������ارئ الك�صف عن الفكرة 

الكامنة وراء كل رمز، ودون ذلك ل يمكن اأن 

يكون للعمل الفني معنى..

❁❁❁
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�صالي������ب الفنية هي الم�صادر  اإنَّ تلك الأ

ب������داع الفن������ي، وه������ي تلقى ف�ي  ولي������ة لالإ الأ

ع�صرنا حي������اة جديدة، وتكت�ص������ب م�صموناً 

واأخالقياً جدي������داً، وال�صاعر النا�صئ  فكرياً 

ليمكن اأن ي�صق دربه دون تعّرفها وممار�صتها، 

ول يمك������ن اأن ي�صل اإليه������ا دون ثقافة فنية 

دباء حتى بعد  را�صخ������ة، بل اإن كثيراً م������ن الأ

اأن يتخطوا مرحلة البدايات يظلون يفتقرون 

أ�صا�س  اإلى الثقافة الفنية الرا�صخة التي هي ا

العمل الفني ومنطلق كل تحديث.

فالحداثة ل تقوم على المحاكاة فح�صب، 

واإنَّما هي نظرة معا�صرة للفن والحياة يثبت 

ديب براعته ويطّور نتاجه، ول يتي�صر  بهما الأ

ل������ه ذلك اإلَّ بالثقاف������ة الفنية، ولكن يقع ف�ي 

ديب النا�صئ  حيان اأن ي�ص������ق الأ كثير م������ن الأ

أدبية تق������وده اإليها مواهبه  لنف�ص������ه طريق������اً ا

وتجارب������ه الخا�صة، فيحق������ق كثيراً من هذه 

ال�صروط دون اأن يمتلك ثقافة نقدية عميقة، 

وهي حالة نادرة تقود فيها الموهبُة النا�صَئ 

أدبياً،  بداع الفني، فتغدو طريقته مذهباً ا لالإ

أبو تم������ام تقنيات  وهك������ذا تجاوز ال�صاع������ر ا

ب������داع ف�ي ع�صره، لك������ن هل يمكن الجزم  الإ

أ�صاليب  باأنه اختط مذهب������ه دون اأن يتعرف ا

ال�صعراء قبله..؟؟؟

دبي������ة وتاأليف������ه كتاب  اإنَّ مطالعات������ه الأ

»الحما�ص������ة« تثب������ت اطالع������ه الوا�صع على 

التراث، وما كان يمكن له اأن يتخطى اأ�صالفه 

لول اإلمامه الوا�صع بطرائقهم الفنية.

جراء  الذي  وم������ن هنا ندرك اأهمي������ة الإ

لجاأ اإليه اأجدادنا حين كانوا ير�صلون النا�صئ 

اإل������ى البادي������ة ليتمر�س باأدبه������ا، ويقف على 

أ�صاليب الف�صاح������ة ف�ي ل�صان اأهلها، فكانت  ا

بداع الت������ي ينطلق منها  البادية مدر�ص������ة الإ

ال�صاع������ر النا�صئ اإل������ى دروب التجديد بعد 

اأن يتمث������ل تجارب ال�صلف، ب������ل كان بع�صهم 

دبية قب������ل اأن يُقدم  يحف������ظ اآلف القطع الأ

على نظم ال�صعر.

دب������اء النا�صئون اليوم، يميلون  و�صبابنا الأ

دبي، على حد  نت������اج الأ اإل������ى الت�صرع ف�ي الإ

تعبير »طه ح�صين«، قبل اأن تكتمل لهم و�صائله 

واأدواته، في�صيع ف�������ي نتاجهم الغلط اللغوي 

وال�صحال������ة، ي�صجعهم عل������ى ذلك اأن و�صائل 

أبوابه������ا لهم دون اأن  عالم تفتح ا الن�ص������ر والإ

تقّوم تجاربهم وتر�صد خطاهم فيركبهم لون 

من الغرور ال������ذي يَُحْوُل بينهم وبين الثقافة 

الفني������ة واللغوية، ول�ص������ك اأن عمر ال�صاعر 

الزمني ف�������ي ممار�صة ال�صع������ر لي�س مقيا�صاً 

بداع������ه، فال�صاعر النا�صئ الذي يجهد ف�ي  لإ

تثقيف نف�صه قد يتخّط������ى �صعراء اأقدم منه 

ف�������ي حرف������ة ال�صعر لكنه������م ل يجهدون ف�ي 

أ�صاليبهم. تح�صين و�صائلهم وا

❁❁❁



بداع فـي ال�شعر إبواكير الإبواكير الإ

ول   ��2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

ن�شائح لل�شبان ال�شعراء النا�شئين:

1 – الموهب������ة بذرة خّي������رة ل تنبت ف�ي 

ر�س الم������وات، فالبدَّ اأن تُطرح ف�ي اأر�س  الأ

م�صّمدة لتخ�صب، فليح�صن �صعراوؤنا ال�صبان 

أنف�صهم بالمطالبة  ف�ي بواكير نتاجهم تطوير ا

الفني������ة واللغوي������ة المتوا�صل������ة، وليكّفوا عن 

العتداد بمواهبهم فح�صب.

2 – من واجب النقد اأن ي�صدد خطوات 

النا�صئي������ن ويني������ر لهم دروب العم������ل الفني 

لتح�صين عطائهم وتطويره.

3 – على المدر�صة اأن تُعنى بالموهوبين 

دب واللغة  فت�صع لهم برام������ج خا�صة ف�ي الأ

تتجه نحو �صقل مواهبهم، وتعريفهم بتقنيات 

دبي واأ�صوله. بداع الأ الإ

4 – من المالئ������م اأن يُ�صارك ف�ي تقويم 

ق������الم النا�صئة عدد م������ن المخت�صين ف�ي  الأ

الدرا�صات النقدية والنف�صية والجتماعية.

�صرة دور كبير ف�ي رعاية  5 – للبيت والأ

دباء  أكثر الأ دبية، ونحن نعلم اأن ا المواهب الأ

أُ�َص������ر يمار�س اأغل������ب اأفرادها  نجح������وا ف�ي ا

ب������داع، وهك������ذا يغ������دو البيت  الكتاب������ة والإ

ديب النا�صئ. المدر�صة الثانية لالأ

ق������الم النا�صئة  6 – يج������ب اأن تك������ون لالأ

بداع،  مجالتها الخا�ص������ة لت�صجيعها على الإ

ألَّ تفت������ح المجالت الكبي������رة �صدرها  على ا

لنتاجهم، لئال ت�صيبهم عقدة الغرور اإلَّ بعد 

نتاج يثبت  اأن يجتاز النا�صئ مراح������ل من الإ

دبية. فيها تمر�صه وجدارته الأ

ولى م������ن العمر هامة  7 – ال�صن������وات الأ

ديب، فالبدَّ  ج������داً، وفيها تتكون �صخ�صية الأ

من تزوي������ده بثقافة فني������ة مالئمة ت�صمح له 

أ�ص�س متين������ة، ومن النادر  بالنطالق عل������ى ا

نتاج  أديب������اً تحّول اإلى الإ أو ا اأن نج������د �صاعراً ا

دبي بعد �صن ال�صباب، واإن وقع ذلك، فاإنَّ  الأ

ديب يكون ق������د ق�صى �صنوات  مثل ه������ذا الأ

أدب������ي، وا�صتعداد  �صباب������ه ف�ي حالة كم������ون ا

نت������اج اأف�صل، لكنه ف�������ي الوقت ذاته اأ�صاع  لإ

ن ق�صرة  بداعي������ة، لأ اأثمن فت������رات حياته الإ

اإح�صا�ص������ه تكون قد تبلّ������دت، وفقد على مّر 

الزمن عفويته.

أدبه ف�ي مرحلة  ديب ا وكثي������راً ما يطور الأ

الن�صج، اأي بعد اأن يكون قد قطع �صوطاً ف�ي 

ممار�ص������ة الكتابة، والنق������اد يتمثلون بالكاتب 

الرو�ص������ي »زو�صينكو« الذي تح������ّول ف�ي اآخر 

دب العلمي  عم������ره اإل������ى اإنتاج ل������ون م������ن الأ

والفن������ي ف�ي وق������ت واحد م�صتعين������اً بر�صائل 

وجهه������ا اإلي������ه الق������راء، فاندفع اإل������ى درا�صة 

العل������وم، وو�صع ق�صة )ع������ودة ال�صباب( التي 

دب والطب ف�ي بوتقة واحدة،  ان�صهر فيها الأ

وبلغ������ة مالئمة للق������راء، وتعر�������س فيها اإلى 

دب الماألوف، ومع  م�صائل معقدة تجاوزت الأ

ذلك فاإنه������ا احتفظت بمتعة جمالية ونف�صية 
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مذهلة، على اأن حالة »زو�صينكو« تظل نادرة 

ن با�صتطاعة النا�صئ اأن ي�صرع ف�ي امتالك  لأ

و�صائل التحديث قبل اأن يفوته قطار العمر.

دبي الواعي على  8- اإنَّ غياب النق������د الأ

ال�صاحة الثقافية ي�ص������ع م�صكلة اأدب النا�صئة 

دب  ف�ي حلقة فارغة، حتى ليتعذر ت�صنيف الأ

الذي يعّد من اأدب النا�صئة من �صواه، فالم�صاألة 

أبعد من ذلك،  لي�صت م�صاألة عمر زمني، اإنها ا

أ�صاليبهم  دباء يجمدون عند ا ن كثي������راً من الأ لأ

الذاتي������ة، ول ي�صاعده������م النق������د على تطوير 

أنف�صهم، وبغياب النقد الواعي تختل الموازين  ا

دبية ويختلط الح�صن بالقبيح،  وت�صيع القيم الأ

ويغّن������ي كل �صاعر على لي������اله، دون اأن يعرف 

دبي. نتاج الأ قيمته وم�صتواه ف�ي الإ

دبي  فم������ن الواجب دفع حرك������ة النقد الأ

أ�ص�س �صليمة من  مام وبناوؤها عل������ى ا اإل������ى الأ

الثقاف������ة الفني������ة، لك������ي يتمي������ز الطيب من 

دب اإل������ى اآفاق اأ�صيلة،  الفا�ص������د، ولينطلق الأ

ودروب متنوع������ة م������ن الحداث������ة النابعة من 

ن�صانية ومن التراث العربي، ل من  الذات الإ

نماط الم�صتوردة التي ياأتي بها اأدب  تقليد الأ

النا�صئ������ة تقليداً، فت�صتهلك المواهب وتجمد 

ف�������ي حدود ما ر�ص������م لها م������ن اأطر جمدت 

أدبنا  بانتظ������ار اإطار جي������د م�صت������ورد، وكاأن ا

أنتجه الغرب من �صلع  اأ�صبح �صلعة تحكي ما ا

ا�صتهالكي������ة دون اأن يكون للمواهب دور ف�ي 

ن�صان العربي  توجيهه للتعبير عن ذاتي������ة الإ

وخ�صائ�صه المتميزة.
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❁ اأديب وقا�ص وناقد �سوري.

دب العامرة مائدة الأ

عبد الباقـي يو�ســـف

❁

�دب هي ع�دب هي ع�مرة ب�ألوان  �ن م�ن م�ئدة الأ اإ � دوم� دوم�ً

�ت ك�ت ك�فة، ولذائذ  �بداع�������بداع������� إيب الإيب الإ �ط�ط� ��ش������ك��ش������ك�ل اأ أ وا

ش�ن�ش�ن�ش�ن من ثراء هذه  إ ينهل الإ ينهل الإ �ر، ودوم�������ر، ودوم�������ً �فك�فك� الأ

�نه�نه� تبقى متجّددة  �الم�الم�ئدة دون اأن تنفذ، بل اإ

دب والفكر  اأهل الأ �ليه�ليه� ي������ف شي������ف شي������ف اإ ش ي�ش ي� �وغنية بم�وغنية بم�

�والنبوغ الب�شري من ثم�والنبوغ الب�شري من ثم�ر جديدة. 

ش�ن�ش�ن�ش�ن على  �ن تنفتح م������درك�ن تنفتح م������درك�ت الإ أ من������ذ ا

�ة ، تنفت������ح مدرك�ة ، تنفت������ح مدرك�ت������ه الغريزية لتلقي  �الحي�������الحي�������

�لوان العلوم والمع�لوان العلوم والمع�رف، فترى الطفل  أ ��شك��شك�ل وا أ ا

و������و������وؤال، ويريد اأن يعرف كل  ������ش������ش شغير كثير ال�شغير كثير ال� غير كثير ال�شغير كثير ال�ش شال�شال�

�ال، وكلم�ال، وكلم� كبر، تعززت  شو�ش������يء عن طريق ال�شو�ش������يء عن طريق ال�شوؤ
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مكان������ة غريزة المعرفة ف������ي نف�سه، فيعتمد 

عل������ى نف�سه م������ن اأجل معرفة م������اال يعرف، 

وحتى من اأجل معرفة ماال يعرفه غيره. 

أ، ويلبث  ان�سان على قدر ما يقران�سان على قدر ما يقرا يرتقي االإ

عه على قدر حالة الالقراءة سعه على قدر حالة الالقراءة سعه على قدر حالة الالقراءة  س في مو�س في مو� مراوحاً

التي يدور في تيهها. 

أ ايو�سع الق������ارئ الماهر والمدبر لما يقرايو�سع الق������ارئ الماهر والمدبر لما يقرا

م������دركات الق������راءة لديه حتى تغ������دو �سلوكاً

إ في عرفه، اإنه ينهل علوم  ا في عرفه، اإ في عرفه،  يومياً، وتغدو تقليداً

يده الثمين في سيده الثمين في سيده الثمين في  سن�سان من �سن�سان من � الحياة، وعلوم االإ

أنه يرتقي على قدر  ع������ر سع������ر سع������ر ا سبواطن الكتب، وي�سبواطن الكتب، وي�

أ. اإن كل وجل������ه يكمن في اأن تخفت  ام������ا يقرام������ا يقرا

علة االندفاع نحو القراءة في نف�سه، ولذلك سعلة االندفاع نحو القراءة في نف�سه، ولذلك سعلة االندفاع نحو القراءة في نف�سه، ولذلك  س�س�

يعزز في نف�سه هذه القيمة، ويبلغ مرحلة ال 

داب  يكتفي فيها بتلقي العلوم والمعارف واالآ

من ثنايا ال�سطور، بل ي�ستمتع بحالة القراءة، 

وهي درجة متقدمة من درجات تعزيز �سلوك 

القراءة في النف�س. 

ة من سة من سة من  سدب ه������و ر�سال������ة محب������ة خال�سدب ه������و ر�سال������ة محب������ة خال� االأ

دب  ن�س������ان، �سعى االأ ن�س������ان اإل������ى اأخيه االإ االإ

ن�سان،  ال��ال��الل تاريخه اإل������ى اإظهار نق������اء االإ ������ �خ����خ���

فحت������ه البريئة، سفحت������ه البريئة، سفحت������ه البريئة، اإظه������ار اللم�سات  سظهار �سظهار � اإ

الجمالية والح�سية التي يتمتع بها. 

دب حجم عدوانية  مقاب������ل ذلك اأظهر االأ

ن�س������ان اإذا تخل������ى ع������ن قيمه  را�س������ة اسرا�س������ة اسرا�س������ة االإ سو�سو�

دب  ن�سانية. لذلك كان تركيز االأ ومبادئ������ه االإ

خ������الق والمبادئ التي تنظم  على القيم والأ

ن�صان قاعدة حياته في �صيرورة اجتماعية  لالإ

حميمية دافئة. 

دب عبر تاريخه اإلى ال�صدق مع  دع������ا الأ

ن�صان  أّل يتن������ازل الإ خرين، وا ال������ذات ومع الآ

نه بهما  ن�صانية لأ عن ع������زة نف�صه وكرامته الإ

يم�صي �صامخاً م�صرقاً، ودونهما يلبث مظلماً 

منك�صر النف�س. 

حقاب الزمنية  دب عبر كل تلك الأ كان الأ

ن�صان كي يحافظ على نزاهته، على  دعوة لالإ

ال�صتمتاع بممار�صة حريته ال�صخ�صية، على 

ن�صانية،  خ������وة الإ تعميم م�صاعر المحبة والأ

وعقد عالقات اإن�صانية ثمينة. 

ن�صان،  ن�صان اإلى الإ دب هو حب من الإ الأ

ن�صان، خوف من  ن�صان على الإ حر�س من الإ

ن�صان.  ن�صان على الإ الإ

ن�صان، ينير اأمامه  دب ر�صيداً لالإ اأم�صى الأ

الدروب الداجية، ويقدم ل������ه العظة والخبرة 

ن�صانية،  من خالل �صجل حافل من التجارب الإ

دبي������ة بو�صائل �صتى كي  فكار الأ وانت�ص������رت الأ

ت�صل اإلى غالبية النا�س ومن مختلف مواقعهم 

والمعرفية، ومن  وم�صتوياته������م الجتماعي������ة 

قوال الماأثورة التي  مثال والأ ذلك الِحَك������م والأ

تلخ�س بع�س التجارب الب�صرية، فغدا النا�س 

من جمي������ع مقاماتهم ي������رددون ِحَكماً واأقوالً 

ماأثورة �صفاهية للتحذير من مغبة القيام بفعل 
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أو للت�صجيع على القي������ام بعمل ما، وهي  م������ا، ا

نها على  دب لأ ِحَكم واأمثلة تدخل في حقل الأ

دب.  غلب تُ�صتخرج من بطون كتب الأ الأ

للنظر هنا اإلى جملة من هذه الماأثورات 

أدبية  ال�صعبية ال�صفاهية التي ت�صبه برقيات ا

أو ت�صبه ر�صائ������ل الهواتف الخليوية  مكثف������ة، ا

الق�صي������رة الت������ي تتداولها ال�صع������وب كحالة 

يومية لغنى عنها: 

»ل ت�صقط التفاحة بعيداً عن �صجرتها«، 

مثل روماني.

»من ه������زَّ بيت جاره، �صق������ط بيته«، مثل 

�صوي�صري.

»المفل�س يجت������از ال�صوق �صريع������اً«، مثل 

اإنجليزي. 

»اإذا �صبع المرء.. لم يجد للخبز طعماً«، 

أ�صكتلندي.  مثل ا

رز مطبوخاً«، مثل  »ما من نبتة تحمل الأ

ياباني.

»ما اأعظم الن�صر ال������ذي يتم دون اإراقة 

دماء«، مثل اإ�صباني. 

»م������ن نظر اإلى النا�س بعين العلم مقتهم، 

ومن نظر اإليهم بعين الحقيقة عذرهم«، مثل 

اإيطالي.

كذوبة اأرجل، لك������ن للف�صيلة  »لي�������س لالأ

اأجنحة«، مثل �صيني.

»ل يقول عن الح������ظ اأعمى اإل الذي ل 

يراه«، مثل فرن�صي.

»الغ�ص������ب ري������ح قوي������ة تطف������ي م�صباح 

العقل«، مثل اأمريكي. 

»على الذين يعط������ون اأن ل يتحدثوا عن 

عطائهم، اأما الذين ياأخذون فليذكروا ذلك«، 

مثل برتغالي.

»ال�صجرة ال�صخمة تعطي ظاًل اأكثر مما 

تعطي ثمراً«، مثل اإيطالي. 

أ�ص������د فتكاً من الج������وع«، مثل  »التخم������ة ا

ألماني.  ا

»ازرع كل ي������وم ت������اأكل كل ي������وم«، مث������ل 

م�صري.

ن�صان ل تن�س الم������وت فاإنه لن  أيه������ا الإ »ا

ين�صاك«، مثل تركي.

»لذة النتقام ل ت������دوم �صوى لحظة، اأما 

بد«،  الر�صا الذي يوفره العفو فيدوم اإلى الأ

مثل اإ�صباني.

»الح������ب والعط������ر ل يختبئ������ان«، مث������ل 

�صيني.

»من لي�س في محفظته نقوداً.. ينبغي اأن 

يكون في ل�صانه حريراً«، مثل ماليزي.

»قطرات الماء القليلة قد ت�صنع جدولً«، 

مثل ياباني.

»يهب اهلل الطيور غذاءها، لكن ل بد اأن 

تطير حتى ت�صل اإليه«، مثل هولندي.

»يمكنك اأن تبع������ث الن�صائح والمواعظ، 
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ولكن������ك ل ت�صتطيع بعث م������كارم الأخالق«، 

مثل تركي.

»يبقى الحب ما بقي المال«، مثل فرن�صي.

أ�صخا�س يرغبون في م�صاعدتك  »هناك ا

نهم يرغبون  عل������ى و�صع �صلتك على راأ�صك لأ

في معرفة ما بداخل ال�صلة«، مثل زنجي.

أة جميلة يحتاج اإلى اأكثر  »من يتزوج امرا

من عينين«، مثل اإنجليزي.

»من دواعي الرث������اء اأن تنفق الذهب في 

الطالء«، مثل فار�صي.

أكلته  »من ارت�صى لنف�ص������ه اأن يكون �صاة ا

الذئاب«، مثل فرن�صي.

»حت������ى الفئران تع�������س القطط الميتة«، 

ألماني. مثل ا

»ل يفت������ح المرء فمه وا�صعاً عندما يدلي 

باأكذوب������ة كما يفعل عندم������ا يقول ال�صدق«، 

مثل اإ�صباني.

»ام������دح الحق������ل الكبي������ر.. وازرع حقاًل 

�صغيراً«، مثل ياباني.

»اإذا كنت ل ت�صتطيع البت�صامة فال تفتح 

دكاناً«، مثل �صيني.

»الوجه الح�صن هو اأقوى خطاب تو�صية 

يحمله �صاحبه«، مثل اإنجليزي.

»من اأ�صر ب�صخ�������س واحد اأ�صبح خطراً 

على مئة«، مثل اإيطالي.

»فعل الخير مع ناكر الجميل.. مثل اإلقاء 

ماء الورد في البحر«، مثل بولندي.

»اإذا اأردت اأن تعرف رقي اأمة فانظر اإلى 

ن�صائها«، مثل فرن�صي. 

�صياء على غير حقيقتها  »كثيراً ما نرى الأ

ننا نكتفي بقراءة العنوان«، مثل اأمريكي.  لأ

أكثر لمعاناً من  خري������ن دائماً ا »اأخطاء الآ

اأخطائنا«، مثل رو�صي. 

»قناعتك ن�صف �صعادتك«، مثل اإيطالي. 

»م������ن ال������ذي ي�صبق������ك اإذا كن������ت تجري 

أثيوبي.  وحدك«، مثل ا

»�صلِّح عقل������ك بالعلم خير م������ن اأن تزيِّن 

ج�صدك بالجواهر«، مثل �صيني. 

عجاب بالنف�س وليد الجهل«، مثل اإ�صباني. »الإ

ومما تقوله العرب: 

يلق������ى المثل ال�صعبي قب������ولً وا�صتح�صاناً 

لدى غالبية �صرائح النا�س.

مثال  وقد ق�صمت بع�س الموؤلفات هذه الأ

اإلى اأق�صام ومنها: 

مث������ال  مث���ال القديم���ة: وت�ص������م الأ - االأ

�صالمية الت������ي جمعها علماء  الجاهلي������ة والإ

اللغة في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

أو المولدة: وهي التي  مثال الجديدة ا -الأ

ُجمعت منذ القرن الرابع الهجري وقد اأفرد 

له������ا الميداني مكاناً خا�صاً بها في نهاية كل 

مثال«. ف�صل من ف�صول »مجمع الأ
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مث���ال الحديث���ة: وهي التي جمعها  - االأ

وروبيون بل غيرهم ف������ي القرنين التا�صع  الأ

ع�صر والع�صرين من بالد العرب.

مث���ال العامي���ة اأو ال�شعبي���ة: وه������ي  - االأ

التي تقال باللهجات المحلية.

مثال الناجمة عن حادث: وهي التي  - االأ

تقال بعد انتهاء حادث ما كقولهم »وافق �صن 

طبقة« وتعود ق�صت������ه اإلى رجل ا�صمه )�صن( 

وجد �صالته بفتاة ا�صمها )طبقة( فتزوجها.

مث���ال الناجم���ة ع���ن ت�شبي���ه: وهي  - االأ

الت������ي ت�صتقي مادتها من اتخ������اذ �صخ�س ما 

أو �صيء ما، اأو حدث معين، مثالً يحتذى به  ا

كقولهم: »اأجود من حاتم«.

مثال النا�شئة عن ق�شة: والمق�صود  - االأ

أو المتداولة على  بالق�صة هنا، تلك المروية ا

أل�صنة النا�س كق�صة اإحي������اء ال�صيد الم�صيح  ا

أنتجت المثل  علي������ه ال�ص������الم الموتى الت������ي ا

)لم�صة نبي(.

مث���ال النا�شئ���ة ع���ن حكم���ة: كقول  - االأ

زهير بن اأبي �صلمى:

راأيت المنايا خبط ع�شواء من ت�شب 

فيهرم يعمر  تخطئ  وم���ن  تمته   

- المثل ال�شائر: وهي كلمة موجزة قيلت 

أل�صن النا�س جيال  في منا�صبة ما ثم تناقلتها ا

اإثر جيل. 

- المث����ل القيا�ش����ي: وهو نوع من الت�صبيه 

ي�صميه البالغي������ون بالتمثيل المركب كقولنا: 

كانت القرى مطمئنة فدهمها ال�صيل فاأ�صبحت 

كال�صفن الهائجة في البحر الم�صطرب.

- المث���ل الخراف���ي: وه������ي حكاية ذات 

ن�صان وتهدف  مغزى تقال على ل�صان غير الإ

لغر�س تعليمي اأو فكاهي. 

ومن جواهر اأدب المثل عند العرب: 

-اإنَّ من البيان ل�صحراً.

- اإنَّ الجواد قد يعثر.

- اإنَّ البالء موكل بالمنطق.

- اإنَّ اأخ������ا الهيجاء من ي�صعى معك ومن 

ي�صر نف�صه لينفعك.

- اأنف في ال�صماء واإ�صت في الماء.

- اإنَّ الذليل الذي لي�صت له ع�صد.

- اأي الرج������ال المهذب اإنم������ا هو كبرق 

َخِلٍب.

أدب������ر الدهر عن قوم كفى عدوهم  - اإذا ا

اأمرهم.

- اإياك اأعني فا�صمعي يا جارة.

- اإنَّ لم يكن وفاق ففراق.

- اإذا حان الق�صاء �صاق الف�صاء.

بكار. - اإنَّ المناكح خيرها الأ

- اإذا كن������ت مناطح������اً فناط������ح بف������وات 

القرون.

- اآوي اإلى ركن بال قواعد.
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- اإياك اأن ت�صرب بل�صان عنقك.

- اأكل وحمد خير من اأكل وذم.

- اآفة المروءة خلف الوعد.

أ�صه وحزن. - اإذا قلت له زن طاأطاأ را

أتاك اأح������د الخ�صمين وقد فقئت  - اإذا ا

عينه فال تق�س له حتى ياأتيك خ�صمه فلعله 

فقئت عيناه.

أم������ام حقيقة ه������ذه المنزل������ة الرفيعة  ا

دب، واأهمية الدور ال������ذي يقوم به في  ل������الأ

الرتقاء ب������اأذواق و�صلوكيات ومعارف النا�س 

ولدت فكرة �صناعة اأدب موجه اإلى الطفل 

ب�ص������كل خا�س، حتى تنم������و مدركات الطفل 

دب جزءاً من  في محراب القراءة وي�صبح الأ

ن الذي يكبر  حياته اليومية عندما يكبر، لأ

على تذّوق ع�صل الق������راءة، ي�صعب عليه اأن 

يهجرها، عندئذ يرتقي به ال�صلوك القرائي 

أ�صا�صياً من حياته،  لت�صب������ح القراءة ج������زءاً ا

يمار�������س معها ه������واه، وهوايت������ه المحببة، 

وف�صحت������ه، ول يكتفي بال�صتمت������اع بها من 

أوق������ات الفراغ، بل يخ�ص�س  خالل اغتنام ا

له������ا جزءاً ثميناً من وقت������ه ك�صائر مقومات 

حياته اليومية. 

مر مي�صراً ف������ي البداية، بيد  لم يك������ن الأ

اأن المحاولت تتال������ت حتى تكللت بالنجاح، 

طفال فتحاً جديداً مبيناً من  واأ�صبح اأدب الأ

دبية.  الفتوحات الأ

يبن������ي  اأن  طف������ال  الأ اأدب  ا�صتط������اع 

أدبية طفلية  لخ�صائ�صه موؤ�ص�صة �صناعي������ة ا

على اأر�صي������ة ثابتة خ�صب������ة باأ�صماء حرفية 

ذهبية، وهي موؤ�ص�صة �صناعية تخّرج كل عقد 

ثَلَّ������ة من ال�صناعيين الج������دد الذين يتاألقون 

ويبدعون، ويج������ددون لموؤ�ص�صتهم ال�صناعية 

اأمر دعائمها.

مائدة اأدب الطفل:

أردي������زون: »اإذا لم نلّمح اإلى العالم  يقول ا

طف������ال، فاإننا لن نكون  القا�ص������ي في كتب الأ

�صادقين على ما اأعتقد«.

طفال  ويقول جان جاك رو�صو: »دموع الأ

هي تو�صالت، ف������اإن كانت لتُج������اب �صارت 

أوامر«. ا

طفال بحاجة  ويرى هارولد هولبرت: »الأ

اإلى الحب ول�صيم������ا اإذا كانوا غير جديرين 

به«.

أندريه مورو: »اأطفالنا  وفي راأي له يقول ا

أكث������ر من حاجتهم اإلى  بحاج������ة اإلى وجودنا ا

عطايانا«.

أنا�س  طفال ا ا برنارد�صو فاإنه يقول: »الأ مَّ
أ ا

آباوؤهم  �صغار ل ي�صمح لهم باأن يفعلوا ما كان ا

يفعلونه وهم �صغار«.

يلقى الطفل زاده على هذه المائدة، هذا 

الزاد الذي يجعله ينم������و معرفياً، وين�صبط 
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في مراحل نموه.

لقد اغتن������ت مائ������دة اأدب الطفل بعيون 

ألوان  الكتابات الطفلية من مختلف اأجنا�س وا

ر�س كلها، ولدى  داب والفنون في بقاع الأ الآ

جميع �صعوب العالم. وهي كتابات تقف على 

همية، وقد ترعرعت  درجة متقدمة م������ن الأ

ن�صانية، ولبثت تراثاً  وترب������ت عليها اأجيال الإ

جيال. أدبياً تتزود منه الأ ا

قدم������ت المكتب������ة الطفلي������ة الكثير من 

المعارف والمواعظ للطفل، ووجهته بطرق 

أدبي������ة غي������ر مبا�ص������رة اإلى �صب������ل ال�صالح،  ا

خ������الق، والعم������ل،  والتف������وق، والقي������م، والأ

والم�صاواة، والمحبة.

واليوم فاإن طفاًل يق������راأ هو متقدم على 

أ، واأب يقراأ هو اأب متقدم على  طفل ليق������را

أ ه������ي اأم متقدمة على  أم تقرا أ، وا اأب ل يق������را

أ، ومجتمع يقراأ هو مجتمع متقدم  اأم ل تقرا

أ.  على مجتمع ل يقرا

يحي���ى  ب���ن  عل���ي  ب���ن  ه���ارون  يق���ول 

المنجم: 

ع��ل��ي  م������ن  ت���������ش����اب����ه  اب�����ن�����ي  اأرى 

خ��ل��ي��ق  ب�����ه  وذاك  ي���ح���ي���ى  وم������ن 

وَخ���ل���ق���ًا  ُخ����ُل����ق����ًا  ي�����ش��ب��ه��ه��ا  واإن 

ف��ق��د ت�����ش��رى اإل����ى ال�����ش��ب��ه ال��ع��روق

ويقول الح�شن بن زيد العلوي: 

ق���ال���وا ع��ق��ي��م ول����م ي��ول��د ل���ه ول���ٌد 

            والمرء يخلفه من بعده الولد 

همته  ب��ال��ح��رب  علقت  م��ن  فقلت 

         عاف الن�شاء ولم يكثر له عدد

في ق�صيدته »الجدة« يقول اأحمد �صوقي 

على ل�صان الطفل: 

لي جدة تراأف بي 

اأحنى عليَّ من اأبي 

وكل �شيء �شرني 

تذهب فيه مذهبي 

هل علي  اإن غ�شب الأ

كلهم لم تغ�شب 

م�شى اأبي يومًا اإلّي 

دب  م�شية الموؤ

غ�شبان قد هدد بال�شرب 

واإن لم ي�شرب 

فلم اأجد لي منه 

غير جدتي من مهرب 

فجعلتني خلفها اأنجو بها واأختبي 

بي  وهي تقول لأ

ّنب  بلهجة الموؤ

ويٌح له ويح لهذا 

الولد الُمعّذب!

األم تكن ت�شنع ما 

ي�شنع اإذ اأنت �شبي؟! 

ر غراه������ام غري������ن كي������ف اأن 
ّ
ي�ص������و

الطف������ل يحمل اإلينا مع������ه رائحة وطيف 
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الم�صتقب������ل في قوله: »لحظة �صعيدة في 

الطفول������ة، عندما يفت������ح الباب، ويدخل 

منه الم�صتقبل«.

أنوار م�ص������كاة الفطرة �صاطعة في  تلب������ث ا

خير من عمره،  ن�صان حت������ى اليوم الأ روح الإ

نوار التي تجعله يمتلئ بهالة اإ�صراقة  هذه الأ

الحيوي������ة كلما األقى نظرة اإلى بهاء الطبيعة، 

أ  كلم������ا وقع منه ب�صر على جمي������ل، كلما قرا

كتاباً نفي�صاً، كلما م�صى في �صارع جديد. 

نوار التي تبثه بن�صارة التجدد،  هذه الأ

وت�صحن حوا�صه بطاق������ة الندفاع �صطر 

بداع، وال�صتمتاع  رحابة زهو الحياة، والإ

والعف������اف،  خ������الق،  الأ قي������م  بمباه������ج 

والنقاء.

ل������ول �صطوع نور الطفولة في فطرته 

ن�صان كثيراً ف������ي م�صعاه كي  خف������ق الإ لأ

خفق في م�صعاه  ي�صتمتع ب�صحك عميق، لأ

خفق كثيراً كي  كي يقدم عم������اًل جاداً، لأ

ينعم ب�صكينة الليل وهو ي�صتلقي في دفء 

الفرا�س.

ن�ص������ان ب�صخاء، فاإن ذلك  عندما يهب الإ

أ الطفولة. يعني باأنه انطلق من م�صاحة مبدا

ن�صان عن كثير، فاإن ذلك  عندما يعفو الإ

يعني باأنه انطلق من معالم قيم الطفولة. 

ن�ص������ان بوف������اء، فاإن  عندم������ا يح������ب الإ

أن������ه انطلق م������ن رحابة �صفاء  ذل������ك يعني با

الطفولة.

أنا�������س ا�صتطاع������وا اأن يجردوا  ثم������ة ا

أنف�صه������م من غر�صة الطفول������ة المباركة،  ا

ا�صتطاع������وا اأن يقلعوا ه������ذه الغر�صة من 

فطرته������م، فغ������دوا يعي�ص������ون دون مرجع 

الطفولة، يعي�صون دون اأن ت�صطع وجوههم 

بنورانية الطفولة.

نوار، ترى  ترى وجوههم قاتمة، مطفاأة الأ

أ�صباح. قاماتهم تتحرك كاأنما هي ا

هوؤلء يمكنهم بب�صاط������ة �صديدة ارتكاب 

قول ال������زور، ومواراة الحقيق������ة، يمكنهم اأن 

بعد حد.  يكونوا ق�صاة وطغاة لأ

ق�صت قلوبهم فمار�صوا الطغيان، دون اأن 

يهتزوا خفقة قلب.

اإنَّ ما نعرفه ب� )ال�صمير(، اإنما هو قب�س 

أنوار الطفولة. من ا

الذي ل ينعم بطفولة حية، ي�صعب عليه 

اأن ينعم ب�صمير حي. 

ن  ن�صان، لأ آة فط������رة الإ ال�صمير ه������و مرا

ن�ص������ان بحكم فطرت������ه يجنح �صطر مواطن  الإ

أكثر مم������ا يجنح �صط������ر مواطن  الت�صام������ح، ا

العقاب، يجنح �صطر المحبة، اأكثر مما يجنح 

�صط������ر البغ�صاء، ول ي�صتوط������ن الغل اإل في 

قلوب خلت بطانتها من بركات الطفولة.

على هذه الدروب الوعرة التي اتخذوها 

تتعزز في نفو�صه������م ردات فعل غير طبيعية 
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تدفع به������م اإلى �صذوذ ال�صل������وك ك�صيء مما 

يمك������ن ت�صميته ب�صع������ي للنيل م������ن �صفحة 

ن�ص������ان النا�صع������ة، كونهم �صقطوا  طفولة الإ

فعلي������اً في خ�صونة الالطفول������ة التي ت�صاوي 

خ�صونة الالبراءة، خ�صونة الال�صفح، خ�صونة 

الال توادد. 

اإنَّه������م في ه������ذه المرحل������ة المتدنية من 

ن�صاني ي�صعون لالعتداء  من������ارات ال�صلوك الإ

طفال كحالة م������ن الطفولة العامة،  عل������ى الأ

أ�صكال مخزية  يعتدون بكل ما يملكون م������ن ا

تثب������ت مجدداً انحدار نفو�صه������م اإلى الدرك 

�صفل من التلوث الروحي. الأ

اإنَّه������م ي�صع������ون اإل������ى اغت�ص������اب غ�صن 

الطفولة، اإلى انته������اك حرمة الطفولة، اإلى 

ن�صان.  �صاءة اإلى فطيرة الإ الإ

ن�صان من وجوههم، تنطفئ  لذلك ينطفئ نور الإ

لم�صة ن�صارة الكائن الب�صري من �صحناتهم.

خرى، يمكنن������ي اأن اأرى  م������ن ال�صف������ة الأ

عق������اب الطفولة له������وؤلء، عق������اب الطفولة 

البريء ال������ذي يكمن في هجرانه������ا لهوؤلء، 

وتركهم يتخبطون كالعمي في ظلمة الروح. 

ل ي�صحكون �صحكاً طبيعياً، 

ل ينامون نوماً طبيعياً.

ل يجل�صون جلو�صاً طبيعياً.

ل ينظرون نظراً طبيعياً.

ل ي�صمعون �صمعاً طبيعياً. 

ل يتحدثون حديثاً طبيعياً. 

ل ي�صادقون �صداقة طبيعية. 

ل يحبون حباً طبيعياً. 

أنهم يعي�صون على هام�س من فطرة  ذلك ا

الطفولة.

ن�صان اأن يعتدي على اأخيه  لي�س بو�صع الإ

ن�صان، قبل اأن يعتدي على الطفل الكامن  الإ

في داخله اأولً. 

اإنَّ فطرة الطفولة ل�صوف تنهاه عن ذلك 

خيرة.  ولو عند حافة اللحظة الأ

اإنَّ م������ن عالم������ات عافي������ة الطفل لدى 

الكبير، عطف الكبير على ال�صغير، 

حنين الكبير اإلى الحارة التي نََمْت فيها 

خري������ن، العطاء ب�صخاء،  طفولته، موؤازرة الآ

عق������د �صداق������ات حميم������ة، المواظبة على 

الق������راءة، ممار�ص������ة الهواي������ات، العفاف في 

الحب، اإتقان الحرفة.

أيمر�صون: »عندما تغتبط ب�صعادة  يق������ول ا

طفال وجمالهم، ت�صعر باأن قلبك اأكبر من  الأ

ج�صدك«.

ن�صان اإلى �صماع �صوت الطفل  يحت������اج الإ

ال������ذي كاأنه، يحتاج اإلى العودة اإليه، التحاور 

مع������ه، وكلم������ا كان الكبير قريب������اً من عالم 

طفولته، اأح�ص������ن تربية اأطفال������ه، وكان لهم 

خير رفيق. 
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نفحات

اإنَّ م������ا خ�صرناه هو مروع، ولكن ما بقي 

همية كي نحافظ عليه  لدينا هو غاية في الأ

نه هو الم�صتقبل، ما بقي لدينا هو ال�صم�س  لأ

الت������ي �صت�صرق �صباح الغ������د، وذاك المولود 

الذي �صيفتح عينيه على حياة جديدة، وعلينا 

اأن نفعل ما با�صتطاعتن������ا كي يت�صكل �صمعه 

عل������ى هديل الحمام، وزقزقة الع�صافير، اأن 

نقدم له غذاًء جيداً كي ي�صتطيع اأن يحملنا 

عندما لم نعد قادرين على الم�صي. 

اإنَّ العناد في هذا ال�صبيل لن يكون بو�صعه 

�صوى اأن يفاقم في �صروخ الهوة التي �صنعناها 

أنف�صنا في عم������ق تيهها، وفي النهاية  وو�صعنا ا

أنه لي�س لنا  ل������ن يكون بو�صعنا اإّل اأن نكت�ص������ف ا

أنف�صنا ولي�������س لنا من اأقرب������اء واأحباء،  �ص������وى ا

ونحن يتامى �صعف������اء ل اأحد لنا �صوى بع�صنا 

البع�س.

لي�س بال�صرورة اأن تعي�س في مكان تلقى 

هم من ذلك  فيه الحتف������اء الالئق ب������ك، الأ

اأن تعي�������س في مكان ت�صعر فيه بقوة النتماء 

اإلى ذاك المكان. كثيرون يعي�صون في اأمكنة 

يلقون فيها احتف������اًء اأكثر مما يليق بهم، بيد 

أنهم ي�صع������رون حالة عزل������ة روحية مروعة  ا

نهم يحترقون بن������ار الالانتماء اإلى المكان  لأ

الذي يعي�صون فيه.

❁    ❁    ❁

ن�صان  مل هو حبل ال�صرة بين الإ يبقى الأ

دب والفكر  والحي������اة، اإن كل ما تركه اأهل الأ

والبالغة والفن، هي محاولت م�صتمرة من 

ن�صان. مل لدى الإ اأجل تعزيز طاقة الأ

ن�صان حاماًل حزنه ومعاناته على  ياأتي الإ

حزان.. كل ذرة تراب.. أكتاف������ه اإنه حمال الأ ا

كل ورقه �صج������رة.. كل منخف�س.. كل ف�صل 

لهو �صاهد على معاناته.

أيها  عندما يولد، يقال له اأول ما يقال: تذكر ا

ن�صان باأنك فان، لكنه ي�صر على الحياة ويقبل  الإ

ن الحياة اأف�صل من العدم. العي�س فيها، لأ

أكثر  لي�������س هناك من يتذوق لذة الطرب ا

من ذاك ال�صوت المع������ذب الذي ي�صدو من 

ل������م، يبلغ بروحه ال�ص������دو باباً يفقد  �صدة الأ

لم، وفي  في������ه اأي اإح�صا�س بحج������م ذاك الأ

ذات اللحظة تهب على روحه ن�صمات ن�صوة 

غام������رة لم تهب على مخلوق م������ن قبله. اإنَّ 

أولئ������ك الذين ل تحترق حوا�صهم في جحيم  ا

أوتار  أنامل اأرواحهم البتة ا المعان������اة، ل تبلغ ا

الن�صوة الكبرى لتع������زف عليها، تلك الن�صوة 

التي تدفق ب������كل قوتها موازية لقوة النيران 

التي يحترقون بها.

❁    ❁    ❁

أنقى اللحظ������ات الروحية التي يمكن  اإنَّ ا

للم������رء اأن يعي�صه������ا، تكم������ن ف������ي ثنايا تلك 

اللحظات المجيدة  التي يكون فيها عا�صقاً.

❁    ❁    ❁
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اإنَّ اأعظم ح������الت الحب اإ�صراقاً، يمكن لها 

ألماً. اأن تنبثق من اأعماق اأعظم مراحل العمر ا

❁    ❁    ❁

م تنج������ب ابنها وت�صطبر  اإذا كانت الأ

عليه وهن������اً على وهن حتى تجعله رجاًل، 

فاإن الزوجة تتزّوجه وت�صطبر عليه وهناً 

أّماً  أباً وتغ������دو ا عل������ى وهن حتى تجعل������ه ا

م ل ت�صعر بطماأنينة  ولده، لذا ف������اإن الأ لأ

على ابنها مهما كب������ر، ومهما عال �صاأنه، 

نها عند ذاك فقط  اإّل عندم������ا يت������زّوج، لأ

أة التي �صوف  ت�صعر باأنها اأودعته اإلى المرا

ت�صتكمل معه م�صيرة العناية بابنها.

❁    ❁    ❁

أة، هو كائن يم�صي  الرجل م������ن دون المرا

على قدم واحدة، ويرى بعين واحدة، وي�صمع 

باأذن واحدة، وي�صم بفتحة اأنف واحدة.

أة م������ع الرجل، تم�ص������ي على قدم  والم������را

واحدة، وت������رى بعين واح������دة، وت�صمع باأذن 

واحدة، وت�صم بفتحة اأنف واحدة.

❁    ❁    ❁

ن�صانية، ل يحق  وفق جل المقايي�������س الإ

أكب������ر، وهو يقتل  ن�ص������ان اأن يهت������ف: اهلل ا لإ

أو يهدم بيت������اً على �صاكنيه. يحق له  اإن�صاناً، ا

أو  اأن يهتف: اهلل اأكبر، عندما يحيي اإن�صاناً، ا

ن�صان بال م�صكن. اإن ذاك الذي  ي�صيِّد بيتاً لإ

آلة مو�صيقية،  يعلّم اإن�صان������اً كيف يعزف على ا

هو خير م������ن ذاك الذي يعلّ������م اإن�صاناً كيف 

يقتل اإن�صاناً باآلة قتلية. 
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باحث ومترجم ونائب رئي�ص الجمعية الكونية ال�سورية. ❁

ن�ساين عند ندره اليازجي  إالفكر الإالفكر الإ

مو�سى ديب الخوري

❁

 نال المفكر ندره اليازجي جائزة الدولة 

التقديري������ة لع������ام 2015م في مج������ال النقد 

والدرا�س������ات والترجم������ة. وقد ج������اءت هذه 

الجائ������زة تقديراً وعرفان������اً لما حققه خالل 

م�سيرته الفكرية الطويلة والغنية من كتابات 

مة مميزة في سمة مميزة في سمة مميزة في  سودرا�سات وترجمات تركت ب�سودرا�سات وترجمات تركت ب�

رة. سرة. سرة.  سالثقافة العربية المعا�سالثقافة العربية المعا�

ندره اليازجي م������ن مواليد مرمريتا في 

محافظ������ة حم�ص ال�سورية ع������ام )1932م(. 

ادية سادية سادية  سهادة الماج�ستي������ر بالعلوم االقت�سهادة الماج�ستي������ر بالعلوم االقت� هادة الماج�ستي������ر بالعلوم االقت�سهادة الماج�ستي������ر بالعلوم االقت�س سنال �سنال �

وال�سيا�سية من لبنان، وتفرغ للكتابة والبحث 
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صالفك������ري والتدري�������صالفك������ري والتدري�������ص، واهت������م ب�شكل خا�ص 

ته شته شته  ش��ال مرحلة درا�ش��ال مرحلة درا� ��ال مرحلة درا����ال مرحلة درا�� �قية خ����قية خ��� اخاخا فة الشفة الشفة الأ شبالفل�شبالفل�

فة شفة شفة  شت������ه للفل�شت������ه للفل� ت������ه للفل�شت������ه للفل�ش شالجامعي������ة. وقد قادت������ه درا�شالجامعي������ة. وقد قادت������ه درا�

فة على نحو شفة على نحو شفة على نحو  ش������ة الفل�ش������ة الفل� ������ة الفل�ش������ة الفل�ش شلى درا�شلى درا� اخاخاقي������ة اإ الأ

صلى نطاق عل������م النف�صلى نطاق عل������م النف�ص.  ع������ام، وقاده ذل������ك اإ

صنه تجاوز في هذه المرحلة علم نف�صنه تجاوز في هذه المرحلة علم نف�ص إويقول اإ إويقول 

عماق اأي علم  صل������ى علم نف�������صل������ى علم نف�������ص الأ دراك »اإ الإ

ة شة شة اإلى  شدت بي هذه الدرا�شدت بي هذه الدرا� صالنف�صالنف�ص التكاملي واأ

 ..»
)1(

أنواع الحكمة اطير وشاطير وشاطير وا ش�ش� ديان والأ ولوج الأ

باب التي قادته شباب التي قادته شباب التي قادته  ش�ش� ويوجز ندره اليازج������ي الأ

ات بما يلي: شات بما يلي: شات بما يلي:  شلى التعمق في هذه الدرا�شلى التعمق في هذه الدرا� اإ

عى شعى شعى  ش�ش� أ غري، شغري، شغري، ا شنن������ي كنت، من������ذ �شنن������ي كنت، من������ذ � ل: ل: لأ »�أواًل

ّنية ح������ّرة ومنفتحة نية ح������رة ومنفتحة نية ح������ّرة ومنفتحة  ا لتحقي������ق عقا لتحقي������ق عقا جاه������داً

امية.شامية.شامية. شوروحانية �شوروحانية �

ف تع������رف تع������ّرف اإل������ى  نن������ي اأردت اأن اأ ثاني���ًا: لأ

اني������ة والروحي������ة في هذه شاني������ة والروحي������ة في هذه شاني������ة والروحي������ة في هذه  شن�شن� إالجوان������ب الإالجوان������ب الإ

اعدني على مقاربتها في شاعدني على مقاربتها في شاعدني على مقاربتها في  شديان، بحيث ت�شديان، بحيث ت� الأ

ّعماقي، ومحّبة جميع المبادئ واعماقي، ومحبة جميع المبادئ واعماقي، ومحّبة جميع المبادئ والعتراف 
أ ا

انية.شانية.شانية. شن�شن� ّبجميع التنّوعات البجميع التنوعات البجميع التنّوعات الإ

تغرق في عمق شتغرق في عمق شتغرق في عمق  ش�ش� أ نني اأردت اأن ا ثالث���ًا: لأ

ص�ص�ص ّحقق فيها المقّدحقق فيها المقّد
أ التجربة الروحية التي ا

 .»
)2(

في داخلي وخارجي

امينها، شامينها، شامينها،  شديان، ف������ي م�شديان، ف������ي م� ة الشة الشة الأ شقادت������ه درا�شقادت������ه درا�

ات الجارية شات الجارية شات الجارية  شق في البحوث والدرا�شق في البحوث والدرا� ّلى التعّمق في البحوث والدرا�لى التعمق في البحوث والدرا�لى التعّم اإ

�ص التي ش�ص التي ش�ص التي  شن الق�شن الق� طورة. ه������ذا، لشطورة. ه������ذا، لشطورة. ه������ذا، لأ ش�ش� ح������ول الأ

أو  بيل المثال، عن الطوفان شبيل المثال، عن الطوفان شبيل المثال، عن الطوفان ا شث، على �شث، على � تتحّد

نظرّية الخلق والتكوي������ن وغيرها، »جعلتني 

أو  أو موازي������ات ا أبح������ث عن مثي������الت له������ا ا ا

�صاطير«. وفيما يلي ما  مقاربات لها ف������ي الأ

يقوله اليازجي ع������ن رحلته العقلية هذه في 

بحثه عن الحقيقة:

أ�صع������ى دائم������اً اإل������ى معرف������ة  »اإذ كن������ت ا

الحقيق������ة، واأبحث عن �صّر الوج������ود وال�صّر 

ن�صان، علمت  زلي في الكون والطبيعة والإ الأ

اأن درا�صتي، وبحثي و�صمولية عقلي ل تكتمل 

اإل بدرا�ص������ة الفل�صف������ة العلمي������ة، والفيزياء 

والبيولوجيا منه������ا على نحو خا�س، وكل ما 

يمّت ب�صلة اإلى علم التطّور وعلم الفلك.

ل������م تك������ن رحلت������ي العقلي������ة والنف�صية، 

والعلمية والروحية الطويل������ة اإل تعبيراً عن 

أ�صا�صية في حيات������ي. ففي الخام�صة  حادثة ا

ع�ص������رة من عم������ري، بداأت مرحل������ة جديدة 

في حياتي تمّثلت بمرحل������ة ال�صّك المعرفي 

والبح������ث ع������ن حقيقة اإل������ه المحّب������ة. كنت 

له ال�صخ�صي  قباًل قد عاه������دت اهلل، اأي الإ

الذي عبدته واعتق������دت باأنه ي�صتجيب لمن 

يحبه من عابديه الموؤمني������ن، اأن يبقي على 

حياة اأخت������ي مقابل تكري�س حياتي له. ولقد 

�صاعدتني تجربة ال�صّك المعرفي على معرفة 

يمان القوي  لوهة الحقيقية والثبات في الإ الأ

والعميق الذي ل يعتريه ال�صّك بمعنى الرف�س 

نكار. أو الإ ا
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تعّمق������ت في درا�صة الفل�صفات باحثاً عن 

الحقيق������ة. ووجدت نف�صي تائهاً في �صحراء 

مر الذي دعاني  تعّدد المدار�س الفل�صفية، الأ

للعودة اإلى ال�صتغراق في كياني. تعّمقت في 

درا�صة علم النف�س �صاعي������اً اإلى فهم حقيقة 

نف�صي، وهادفاً اإلى بل������وغ التوازن والتكامل 

جد  ديان لأ في داخلي. تعّمقت في درا�صة الأ

الحكمة المنطوية فيها، واأعني �صّر الحقيقة 

ال�صامي������ة والمطلق������ة. وفي ه������ذه الدرا�صة، 

تجاوزت ح������دود ال�صريعة الو�صعّية المكتوبة 

لهي الذي  بلغ م�صتوى النامو�س الإ بالحرف لأ

نُح������ت في قلبي وعقلي وروحي. تعّمقت في 

فهم حقيقة العقل ال�صابق  �صاطير لأ درا�صة الأ

�صاطير  علم اإن كانت الأ للعق������ل الفل�صفي، ولأ

 يحدثنا عن 
ّ
تنط������وي ف������ي لوع������ي جمع������ي

ن�صاني،  ولية البدئي������ة للوجود الإ نماط الأ الأ

وتهّي������ئ ال�صبيل لمغامرة العقل. ولقد علمت 

أنها تط������رح على ب�صاط البح������ث المقولت  ا

العقلية والروحي������ة، على نحو رمزي اأو غير 

مبا�ص������ر وعلى �صعيد مختل������ف. تعّمقت في 

فهم  درا�صة العلوم العامة والفيزياء خا�صة لأ

حقيق������ة القوانين الطبيعي������ة منها والكونية، 

واأدرك حقيق������ة ال�ص������ّر الكام������ن في جوهر 

الوج������ود. �صئ������ت اأن اأوّحد ه������ذه القوانين، 

تمام������اً كما يحّدثنا بع�س العلماء، في قانون 

واحد ي�صم������ل كلّية القواني������ن وينبّث في كّل 

. اأردت بدرا�صتي لفل�صفة العلوم اأن 
ّ
كيان حي

أ�صمو  اأ�صعد مراتب �صل�صلة الوجود الكبرى، وا

بحياتي الماّدية اإلى حياتي الروحية.

لهي  أع������رف ال�ص������ّر الكوني الإ اأردت اأن ا

ف������ي الوج������ود. اأردت اأن اأعرف كيف يتحّقق 

ن�صان ف������ي تجربة داخلية  ه������ذا ال�صّر في الإ

أ�صاهد بب�صيرتي واأعاين  عميق������ة. اأردت اأن ا

بعقلي الفوقي وروحي التائقة اإلى م�صدرها، 

ن�صان،  لهّية ف������ي الإ الحقيق������ة ال�صامي������ة الإ

والطبيع������ة والوجود في وح������دة كلّية �صاملة 

أّل������ق في تنّوعات  تتكام������ل في جوهرها، وتتا

الحقائق، والقوانين، والمعادلت والتعار�صات 

الثنائية. في هذا الو�ص������ط ال�صمولي، الكلّي 

والواحد، اّت�صعت معرفت������ي على نحو اأفقي 

ف������ي الطبيعة والكون وعلى نحو عمودي في 

لوهة التي  كياني. هكذا، ثبت اإيماني في الأ

.
)3(

اأدعوها الحقيقة ال�صامية

ي�صير هذا ال�صرد ل�صي������رة ذاتية وفكرية 

اإلى العمق الذي انطل������ق منه ندره اليازجي 

في فل�صفته وبناء منظوره الفكري والحياتي. 

أ بن�صر المقالت والدرا�صات منذ فترة  لقد بدا

ولى  مبكرة من �صبابه، وكانت بع�س كتاباته الأ

تعك�س بو�صوح التوق الكبير الذي يعتمل فيه 

للمعرفة. يق������ول في الف�ص������ل الخام�س من 

كتابه »بحوث فل�صفية«: »كثيراً ما حاولت اأن 

نني اأجدها  أكتبها، لأ أم������ّزق ال�صفحات التي ا ا
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غام�صة ينق�صها الو�صوح، وكثيراً ما حاولت 

نني غير قادر على  أتوّقف ع������ن الكالم لأ اأن ا

التعبير ال�صحيح؛... وفي المرحلة المبّكرة 

ن اللغة  لم مراراً لأ م������ن �صبابي ا�صت�صلمت لالأ

قّيدت طاقتي، وحّددتها في اإطار الف�صاحة 

« لكن 
)4(

البيانية التي هي مجّرد �صف�صطائية

فكره �صرعان ما تط������ّور ون�صج، وبات اأقدر 

على ن�صر درا�صاته واأبحاثه وطباعة موؤلفاته 

بروح المعرفة الت������ي اكت�َصبها وبالقدرة على 

حّث القارئ على متابعة بحثه عن الحقيقة. 

والحّق اإن المعاناة التي واجهها اليازجي مع 

اللغة ه������ي معاناة كّل باحث ع������ن الحقيقة، 

أراد �صكب الجم������ال الذي ي�صعر  وكل مب������دع ا

أنغ������ام اأو خطوط  أو ا ب������ه ويراه في كلم������ات ا

أل������وان اأو نظريات ورموز. و�صيئ������اً ف�صيئاً،  وا

ا�صتط������اع تج������اوز اإ�صكالية اللغ������ة وق�صرها 

عن اللح������اق بالمعنى كما ي�صير في اأكثر من 

منا�صبة، ليبني من اللغة نف�صها عبر التدقيق 

في م�صطلحاتها وتميي������ز ال�صويات اللغوية 

للمعاني ومطابقاتها، بناء تتنا�صق فيه الخبرة 

الروحية والفكري������ة والنف�صية والجتماعية، 

وتّت�ص������ح عبر طبقات������ه وتق�صيماته المراحل 

ن�صان في بحثه عن المعرفة،  التي يمّر بها الإ

ن�صانية، وفي تجاوزه  وفي تحقيقه لمبادئه الإ

�صراطات ه������ذا العالم اإل������ى حّرية الوعي  لإ

واإ�صراق الف�صيلة. 

وهكذا، مث������ل كّل مفّكر تَطرُح الموا�صيع 

التي يكتب حولها ت�ص������اوؤلت عميقة، فتثير 

أو نقا�صاً، كذلك يمّثل فكر  أو قب������ولً ا خالفاً ا

اليازجي اإط������اراً غنياً للنقا�س. من هنا، فاإن 

قراءة فك������ر ن������دره اليازج������ي تحّر�س لدى 

الق������ارئ، اأكان على وفاق م������ع اأفكاره اأم ل، 

الدافَع لال�صت������زادة من المعرف������ة والبحث، 

�صئلة با�صتمرار  مر الذي يبعث على طرح الأ الأ

جاب������ة عليها. ول بد من  ويدفع لمحاولة الإ

أو  القول هنا اإن التوافق م������ع فكر اليازجي ا

عدم������ه لم يكن هو المهّم في م�صيرة كثيرين 

ن اللق������اء به كان يعني دائماً  ممن عرفوه، لأ

الوقوف اأمام �صخ�س كّر�س نف�صه للبحث عن 

الحقيق������ة، ومعرفة الذات، وتطبيق المبادئ 

ال�صامية. ويعترف اليازجي نف�صه باأنه عمل 

دائماً على تطوير اأفكاره، فهي م�صائل تظّل 

خا�صعة للح������وار في النهاية، ف������ي حين اأن 

ن�صانية ال�صامية لم تتغّير عنده،  المب������ادئ الإ

ولم يتغّير تطبيقه لها، ف�صارت اإرثاً ومدر�صة 

ومثالً جديراً باأن يُّتبع. 

يقول ندره اليازجي في مقالة ن�صرت له 

 :
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لكتروني على موقع »معابر« الإ

وهو مجرد  »يتلخ�س موقفي الفكري – 

م�صروع نظريٍّ يتمثل في وجهة نظر فل�صفية 

أ�صعى،  وعلمية واأخالقية، �صعي������ُت، ومازلت ا

اإلى تحقيقها في المبادئ التالية: 
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ن�صانية جمعاء، بغ�سِّ النظر  1- محبة الإ

عن الجن�س واللون والعن�صر والمعتقد. 

ن�صاني  2- توحي������د نطاق������ات الفك������ر الإ

ووجهات النظ������ر العديدة في درا�صة مقارنة 

ترمي اإلى القي������ام بوحدة تاأليفية بين الدين 

بمفهوم������ه الروح������ي، والفل�صف������ة بمفهومها 

ن�صاني والمثالي، والعلم بمفهومه النظري  الإ

والطبيعي والكوني. 

3- تعم������ٌق وتو�صٌع في درا�ص������ة القوانين 

ن�صانية–الجتماعي������ة بهدف  الطبيعي������ة والإ

الولوج اإلى القوانين الكونية التي ت�صملها. 

4- ال�صعور الكامل بالوجود، اأي المعرفة 

التي ت�صير اإلى وجود وعي كوني ي�صمل جميع 

المبادئ والقوانين. 

الروحي������ة  أو  ا النف�صي������ة  التجرب������ة   -5

المختَبرة الت������ي تنتهي اإلى عرف������ان يتجلَّى 

�صمى بتكامل الوجود  في تحقي������ق ال�صعور الأ

ن�صاني والطبيعي والكوني.  الإ

والثقاف������ات  الح�ص������ارات  واق������ع   -6

نجازات الرائعة مقولة توؤكد وجود تنوع  والإ

ظاه������ري وحقيقة باطني������ة جوهرية واحدة 

وعقل اإن�صاني جمعي �صامل. 

7- تمثُّ������ل العالم والكون في ن�صيج واحد 

متداخل خيوط الحياكة. 

8- العقل المنفتح والقلب المنفتح �صبيل 

اإل������ى لقاء الح�ص������ارات والثقافات وتفاعلها 

واإلى تاآلف العقل الخا�س مع العقل العام في 

قاعدة واحدة م�صتركة بين العقول الفردية. 

نة  9- تاأ�صي�������س بنية عقلية منفتحة ومكوِّ

ن�صان  أبناء الإ جراء حوار بين بنات وا ت�صلح لإ

ُطر  خ������ر والعتراف به وتتجاوز الأ لقبول الآ

المحدودة والمناهج اأحادية البعد. 

ع������الن العالمي ل�»وثيقة واجبات  10- الإ

عالن العالمي  ن�صان« التي ت�صتمل على الإ الإ

ن�صان وتدعو اإل������ى تربية اإن�صانية  لحقوق الإ

تجعل من الواج������ب اأمراً اأخالقّي������اً وروحّياً 

ملِزماً. 

11- المثالي������ة بو�صفها تطوي������راً للواقع 

كما يج������ب اأن يكون، اأي التحول من الوجود 

اإلى الوجوب. 

12- ال�صع������ي المثاب������ر واله������ادف اإل������ى 

تحقيق العدالة الجتماعية المالزمة لكرامة 

ن�صان وحريته الماثلتين في الوعي.  الإ

13- توطيد التفكي������ر المنطقي الرامي 

اإل������ى بلوغ محاكمة �صليم������ة تحرر العقل من 

�صراطات العدي������دة التي تحول دون  قيود الإ

تطويره«.

يرتكز فكر ن������دره اليازجي بالتالي على 

أ�صا�س اإن�صان������ي. فهو يعمل على بلورة معنى  ا

ن�صان من خالل فهم ومعرفة موقع  وجود الإ

ن�صان ف������ي الوجود وذلك عبر العمل على  الإ

بداع لديه.  طاقاته الكامنة وتفّتح الوعي والإ
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وهذا التحقيق الروح������ي للمبادئ في عالم 

الم������اّدة يتطلّب العمل عل������ى م�صتويات عّدة، 

اجتماعي������ة ونف�صي������ة وعقلية. لق������د تو�ّصل 

اليازج������ي عب������ر تعليمه وخبرت������ه اإلى و�صع 

منهجية را�صخة لتاأ�صي�س تربية غير انفعالية، 

خر،  تربي������ة تقوم عل������ى احترام ال������ذات والآ

ولى،  وعل������ى العمل على ال������ذات بالدرجة الأ

وعلى ب������ذل كل الجهود الطّيبة والواعية من 

ن�صاني.  اأجل الرتقاء بالوعي الإ

ن�صان الذي  ن�صان الذي ي�صحي، الإ »اإنَّ الإ

ن�صان الذي  جل هدف نبيل وعظيم، الإ يعمل لأ

خرين، والذي يحيا لنف�صه ولغيره،  يخدم الآ

ن�صانية الكائنة فيه،  ن�ص������ان الذي يحّقق الإ الإ

أنه غاية الوجود، ويعمل  ن�صان الذي يعلَم ا الإ

جل العلم  جل الح������ّق والحّرية، ويتعلّ������م لأ لأ

« هو المثال الذي يعمل المربي 
)6(

والمعرف������ة

ن������دره اليازج������ي عل������ى زرع������ه ورعايته في 

المجتم������ع عبر كتاباته ومحا�صراته ولقاءاته 

واأحاديث������ه. وكي������ف يمك������ن اأن يتحقق هذا 

المث������ال بغير تفّتح طاق������ة الوعي. اإنَّ مثالية 

اليازج������ي هي في الواقع مثالي������ة تطبيقّية، 

أّكد في  ولي�صت مثالي������ة حالمة، واإن كان قد ا

كتاباته كافة على الروؤي������ة العرفانية للعالم، 

أ�صراره  وعلى �ص������رورة محّبة العالم وفه������م ا

د دائم������اً اأن هذه المحّبة  العميق������ة، لكنه �صدَّ

وهذا الفهم ل ياأخذان كامل المعنى الخا�س 

بهم������ا اإل من خالل تطبيقهم������ا مبا�صرة في 

حياتن������ا اليومية. »تلك ه������ي الب�صيرة التي 

ت�صعى الحكمة �صوفيا اإلى اإلهامنا على نحو 

دائ������م«، كما جاء في خاتم������ة كتابه »هند�صة 

أ�صكال �صوفيا«.  أو ا الروح ا

ترتكز منهجية ن������دره اليازجي التربوية 

اإن �صحَّ التعبير على و�صع الخبرة المعرفية 

مو�ص������ع التطبيق. وبعبارة اأخرى، فهو ي�صعى 

دائماً اإلى جعل المبادئ قّوة فاعلة من خالل 

تطبيقه������ا في الحياة اليومية. ول يكون ذلك 

اإل بتهذيب القوى النف�صية والعقلية، وتوجيه 

ن�ص������ان اإلى م������ا هو �صام. فهك������ذا يتحّقق  الإ

ب������داع الحقيقي������ان. وما لم يبدع  الخلق والإ

 .
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ن�صان فاإنه مائت الإ

ينطلق ندره اليازجي من الواقع، ليعالج 

ن�صان �صلعة  �صب������اب العميقة التي تجعل الإ الأ

في ع�صر ال�صته������الك، وت�صو�س عليه قيمه 

النبيلة. وهو يخل�������س اإلى اأن ال�صفات التي 

تّت�ص������م بها مدنّيتنا الحالية هي نتيجة ابتعاد 

ن�ص������ان ع������ن الُمثل وعن تطبي������ق المبادئ  الإ

الكونية والقانون الطبيعي. فظاهرة العنف 

ن�صان ع������ن الغاية  مث������اًل ه������ي انح������راف الإ

ال�صامي������ة التي ُوجد من اأجله������ا. يقول: »اإن 

ح�صارتن������ا تحمل طابع العن������ف، لذلك هي 

مهّددة بالنفج������ار. اإنها تتفّج������ر كّل دقيقة 

نه������ا لم ت�صتطع اأن تحّق������ق الغاية ال�صامية  لأ
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«. وهو يُرجع 
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ن�صان التي وجد من اأجلها الإ

ال�صبب العميق للعنف اإلى مر�س متف�ّسْ في 

ح�صارتنا هو »العقائدية« التي »تق�صي على 

نها تعمل عل������ى تقوي�س المبادئ  الحّري������ة لأ

نها تحاكم  خ������رى، وتق�صي على العدالة لأ الأ

«. وله������ذا فاإنه يتبنى م������ع كثير من 
)9(

الغي������ر

أ الالعنف وينادي مع غاندي  الحكماء مب������دا

أري������د اأن تهّب عل������ى نافذتي رياح  قائ������اًل: »ا

أريد اأن تحّطم نافذتي  العالَم كلّها. لكنني ل ا

 .»
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واحدة منها

»اإنَّ التاأّمل والمعرفة والحّرية هي عالم 

«. بهذه الكلمات الب�صيطة 
)11(

الحّق والمث������ال

والموج������زة يدعو اليازجي اإلى تحقيق معنى 

وجودن������ا. فالمعرف������ة حّري������ة، وبالتالي هي 

ف�صيلة كما قال �صقراط. »كلّما ازددنا معرفة 

ازددن������ا ف�صيلة، ول يمك������ن اأن توجد معرفة 

حّق������ة اإن لم ت������وؤّد اإلى ف�صيل������ة«. والمعرفة 

تتحّقق بالتاأّمل والبحث والتمييز. 

لهذا �صع������ى اليازجي دائم������اً اإلى تكامل 

ن�صان������ي وتالقي ثقافات������ه ل اإلى  الفك������ر الإ

تجزئته وتباعده. يقول: »اأدركُت اأن ثقافات 

العال������م وح�صارات������ه تلتقي، التق������اًء مبا�صراً 

أو غي������ر مبا�صر، لت�صكل مرك������زاً تتكامل فيه  ا

«، وهو يو�صح 
)12(

الوقائُع الظاهرية والحقيقَة

�صبِّه العقل 
أ هذه الفكرة بقوله: »يمكن لي اأن ا

الواحد والتنوع الثقافي بدائرة ت�صدر عنها 

وتعود اإليها اإ�صعاعاٌت عديدة هي التنوعات 

ن�صانية. فاإذا كانت الحياة،  العديدة للروح الإ

في ظاهراتها، واحدة، والعقل، في جوهره، 

واحداً، والحكم������ة، في تجلِّياته������ا، واحدة، 

والعلم، في منظورات������ه، واحداً، والروح، في 

كيانها، واح������دة، فاإنها تنب������ث وتت�صتت عبر 

اإ�صعاعاته������ا المتنوعة، لتعود اإلى التاآلف في 

أ�صتطيع  دائرة الحقيقة الواح������دة. وبالمثل، ا

������ه العق������ل الواحد والتن������وع الثقافي  �صبِّ
أ اأن ا

والفك������ري بال�صوء الذي يت�صت������ت اإلى قو�س 

أل������وان قو�س ق������زح تمثل  ق������زح: فالح������ق اإن ا

������ب اإلى تنوعاته.  و ت�صعَّ
أ د ا ال�ص������وء الذي تبدَّ

لوان من  ف������اإذا ا�صتطع������ُت اأن اأعيد ه������ذه الأ

خالل المو�صور، ال������ذي يت�صتت ال�صوءُ عبره 

ألوانه، اأجدها تع������ود اإلى ما  اإل������ى تنوع������ات ا

كان������ت عليه من اتحاد: اإنها تعود اإلى ال�صوء 

ألوانه في وحدة ل تنف�صم  أنواع ا الذي جمع ا

هي حقيقة واحدة ل تناُق�س فيها. في هذا 

�صبِّه العقل 
أ أ�صتطيع اأن ا النطاق التوحي������دي، ا

المنفت������ح بحديقة وا�صعة تُ������زَرع فيها زهوُر 

.»
)13(

العالم ووروُده كلها

نها  يوؤّك������د اليازجي عل������ى المعرفة، لأ

ن�صان. »فه������ذه الح�صارة   الإ
ّ
مفتاح رق������ي

فراغه������ا  نم������الأ  اأن  يمك������ن  ل  البائ�ص������ة 

اإل بالمعرف������ة«. ل يمك������ن التغلّ������ب على 

الف������راغ، ومر�������س ح�صارتن������ا اإل بالتعّقل 
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دراك. »فليه������ّذب ال�صب������اب  والفه������م والإ

أنف�صهم  اإح�صا�صه������م و�صعورهم وليهّذب������وا ا

أّم������ل ال�صخ�ص������ي. وليهّذب������وا عقلهم  بالتا

بالمران... بممار�ص������ة التفكير الجّدي... 

«. تلك������م هي دعوة اليازجي 
)14(

فيب�صرون

اإل������ى �صب������اب عالمن������ا لينب������ذوا تقوقعهم 

في �صي������غ ناجزة وليتح������ّرروا من القيود 

المتراكمة في مفاهيمنا وعاداتنا واأعرافنا 

وعقائدنا، لينطلقوا في �صماء معرفة غير 

م�صروطة وغير محدودة اإل بالمحّبة. 

ل ي�صتطيع اليازج������ي ال�صكوت اأمام ما 

ن�صانية ولجوهر  ي������راه من تراجع للقيمة الإ

ر�س. فتراجع  ن�صان على كوكب الأ حياة الإ

نانية  القيم������ة الح�صارية ب�صبب الطمع والأ

ل اإل بالخدمة  والجه������ل ل يمكن اأن يُع������دَّ

أراد اأن يك������ون رئي�صاً  والت�صحي������ة: »م������ن ا

فليكن خادم������اً«، اأي بالعم������ل على الذات 

وتربية ال������ذات. »اإنَّ الح�ص������ارة تكمن في 

ن�ص������ان ال�صجاع ال������ذي تتمّثل فيه  قل������ب الإ

الحكمة وتبرز فيه الف�صائل. اإنها تكمن في 

ن�صان الذي يخدم مجتمعه بو�صيلة حّقة:  الإ

«. ولهذا، فاإن 
)15(

الخدمة التي ل مقابل لها

خال�س  أ الإ التربية تنطلق في نظره من مبدا

للحّق. »ل يمكن لمن يرى اأن ي�صمت. ومن 

ن  ي�صمت عن الحقيقة يقت������رف ال�صّر،  لأ

 »
)16(

�صياء ب������ل يظهرها النور ل يخف������ي الأ

وبهذه القّوة الذاتية الموؤ�ص�صة على المحّبة 

والمعرفة اإنما ين������ادي الفيل�صوف المربي 

اليازجي قائاًل: 

»يج������ب اأن يكون ال�صباب هادفاً، �صاحب 

غاية رفيع������ة. يجب اأن يترف������ع ال�صباب عن 

كل المظاهر الخادعة. يجب اأن يعمل النا�س 

ج������ل خلودهم في عالم الحقيقة. يجب اأن  لأ

ن�صان اأن هن������اك عالماً اأف�صل في  يتعل������م الإ

ه������ذا العالم الذي نحيا في������ه ونعي�س، عالم 

القي������م والمثل، عالم تحقي������ق الكيان، عالم 

بدية. يجب اأن  تحقيق المبادئ الطبيعية والأ

.»
)17(

ن�صان من �صباته العميق ي�صتيقظ الإ

اإنَّه طريق بناء الح�صارة وارتقائها، وبناء 

ن�صانية. يقول ندره  وطان، والم�صارك������ة الإ الأ

أو  مُة ا اليازجي: »في هذه الروؤيا، تحافظ الأ

مُم على م�صعلها الح�صاري – على اإبداعها  الأ

الثقافي والعلمي وعل������ى عمق خ�صو�صيتها 

 .»
)18(

خر وقدرتها على المتداد اإلى الآ

أكثر  اإّن ه������ذا الفكر الذي يبدو نظرّياً ا

منه تطبيقّياً هو الذي يريد ندره اليازجي 

اأن يحّقق������ه ويطبق������ه ف������ي المجتمع. فال 

معنى للمثاليات بال تطبيق. »اإنَّ الف�صيلة 

والمعرفة والوعي والمحّبة والغاية النبيلة 

والحّري������ة والفاعلّية هي بذور نزرعها في 

ن المجتمع هو  الحقل الجتماعي. هذا لأ

ن�صان اإن�صانيته  النطاق الذي يحّقق فيه الإ
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�صا�س  «. وعلى هذا الأ
)19(

وكونيته في اآن واحد

يدعو ندره اليازجي كل اإن�صان اإلى تطبيق 

م�صامين المبادئ والقواعد الحياتية في 

الحي������اة الجتماعية، لكي تك������ون خدمة 

خر والقبول به الغاية  ن�صان ومحّب������ة الآ الإ

الق�صوى التي يتجلّ������ى فيها معنى وقيمة 

وجودن������ا. اإنها دعوة �صريحة اإلى ممار�صة 

اإن�صانيتنا في المجتمع وفي الواقع. وهي 

أكثر فاأكثر  في ال�صميم دعوة اإلى التعّمق ا

في معرفة النف�س. وهي نوع من ال�صوفّية 

)الحكمة( اإن �ص������ّح القول، �صوفية عقلّية 

كم������ا ي�صّميه������ا اليازجي، ولي�������س �صوفية 

انعزالي������ة تُبِعد الباحث ع������ن المجتمع بل 

وعن نف�ص������ه، »فال�صوفي������ة العقلّية تجعل 

من������ي طاقة طبيعي������ة وكوني������ة فاعلة في 

«  كم������ا يق������ول. ونفهم ذلك 
)20(

المجتم������ع

بو�ص������وح اأكبر في ربط������ه لمعنى المعرفة 

أو العقلية بالمحب������ة، ووحدة  ا ال�صوفي������ة 

ن�صاني������ة في قوله: »ل������ذا كانت المحبة  الإ

ن�صاني  تعن������ي اأن �صموله������ا العالم������ي، الإ

عظم  والجامع، اإنما ينطوي في مبدئها الأ

باأن جميع النا�س، على اختالف اأعراقهم 

ألوانهم واأممهم، يوؤلِّفون ج�صماً واحداً:  وا

أ يحثنا  ن�ص������ان مبدا أ عالمية الإ اإنَّ مب������دا

أن������ه: فال يحق  عل������ى احترامه واإع������الء �صا

أو اإن�صانية  ن�صان اأن يعتدي على اإن�صانيته ا لالإ

غي������ره، ول يحق له اأن ي�صتغله اأو يحقد عليه 

.»
)21(

أو يرذله أو يكرهه ا ا

ول �صك اأن تطبيق المثال في الواقع اأمر 

في غاي������ة ال�صعوبة. وهنا تبرز دقة مفاهيم 

اليازجي في فهم الم�صطلحات التي تعك�س 

طريقة فهمن������ا لحياتنا ووجودنا. فال�صعوبة 

ه������ي الحقل ال������ذي يتطّور العق������ل الب�صري 

م������ن خالله، لكن ال�صعوب������ة لي�صت م�صيبة. 

فن������دره اليازج������ي يرف�س وج������ود م�صائب 

في الحي������اة. فالم�صيبة ه������ي ح�صيلة عدم 

تغلّبن������ا على ال�صعوبة. وله������ذا فاإنه يدعونا 

اإلى اختب������ار تجاوز ال�صعوبة. والختبار هنا 

يعني اإعمال العقل والب�صيرة ولي�س التجربة 

لية التكرارية. والختبار هو الذي يك�صبنا  الآ

فكار والنقد  القدرة على ط������رح الت�صاوؤل والأ

ب������داع والقيمة  والبح������ث مما ي������وؤّدي اإلى الإ

 ..
)22(

والمعنى والوعي والغبطة

أّما كي������ف نتغلّب عل������ى ال�صعوبة، فاإن  ا

أ بخطوات �صغيرة لكنها فّعالة  الم�صوار يبدا

وقوية. 

واأهم هذه الخط������وات يتمثل في مفهوم 

ال�صداق������ة. فاليازجي يجد ف������ي ال�صداقة، 

خر، فل�صفة حياتية كاملة  اأي التوا�صل مع الآ

أنف�صنا. و»ترتكز  تعك�س فهمنا وتوا�صلنا مع ا

أ�صا�صية هي:  ال�صداقة الحقيقية على مبادئ ا

قول الح������ّق، والتحمل والت�صام������ح والتجاوز 
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والت�صحية، و�صداقة  والمحّب������ة  والحترام، 

.»
)23(

جميع النا�س، و�صداقة النف�س

اإنَّ تحقي������ق ال�صداق������ة الحقيقي������ة هو 

أ ال�صداقة  م�صيرة طويلة من المجاهدة. تبدا

أ�صا�صية في حياتنا مما  في تمييز مفاهيم ا

يوؤّدي اإلى قدرتنا على ا�صتخال�س الجانب 

يجابي دائماً م������ن ال�صعوبات التي نمّر  الإ

ألم اإيجابي.  ألم �صلبي وا لم مثاًل هو ا بها. فالأ

لم ال�صلبي ينت������ج عن اللذة العابرة وعن  الأ

أو العاطفة.  النفع������ال وانحراف الداف������ع ا

يجابي فه������و ناتج عن ال�صعور  لم الإ اأما الأ

بداع  والإ والعط������اء  والت�صحية  بالواج������ب 

والخدم������ة. هكذا يك������ون علين������ا اأن نعمل 

للتخلّ�س م������ن فرديتنا المرتبط������ة بلّذاتنا 

العابرة اإلى بن������اء �صخ�صّية قوية ثابتة في 

المحّبة وال�صعادة. اإنَّ هذه الم�صيرة تقودنا 

اإلى التخل�س من عق������دة النق�س، والعمل 

على تعوي�س اإيجابي يعّدل با�صتمرار حياتنا 

الداخلية كم������ا والجتماعية، ويدخلنا في 

كّل ي������وم وكّل لحظة ف������ي �صداقة متجّددة 

خرين، وهذا »التجّدد هو  مع الذات ومع الآ

 .»
)24(

امتالء �صخ�صيتنا

تق������ود هذه ال�صيرورة ف������ي الواقع اإلى 

ن�صانية المتكاملة. ويمّيز  بناء ال�صخ�صية الإ

ندره اليازج������ي ال�صخ�صية ع������ن الفردّية. 

نا  فال�صخ�صية منفتحة ومحّبة وتتجاوز الأ

خري������ن، في حين اأن الفردّية مغلقة  اإلى الآ

نا. وفي حين  وكارهة وتقبع في ظ������الم الأ

تبن������ي ال�صخ�صية محاكم������ة عادلة ومّتزنة 

مور الحي������اة كافة، ف������اإن الفردّية تنفعل  لأ

نها ل ترى غير  وتطيح بمبادئ المحاكمة لأ

ر�صي وتنكر  نف�صه������ا وترف�س وجوده������ا الأ

الغاي������ة النبيلة ل������ه. وبن������اء ال�صخ�صية هو 

ألَق������اً حقيقياً. وهكذا  الذي يعطي الواقع ا

يدعونا ن������دره اليازجي اإل������ى »رفع مفهوم 

العي�������س اإلى مفهوم الحياة، ومفهوم الواقع 

اإل������ى مفهوم المثال، ومفه������وم الفردّية اإلى 

مفه������وم ال�صخ�صية، ومفه������وم الرغبة اإلى 

 .»
)25(

مفهوم الدافع

لق������د تن������اول اليازج������ي ف������ي كتابات������ه 

ن�صان  واأحاديثه الموا�صيع الت������ي تتعلق بالإ

وحياته. فاأعطى هذه الموا�صيع با�صتمرار 

أو�صع من خالل محاكمته التي بناها  أفق������اً ا ا

دائماً على نظ������رة �صمولية وتكاملية. هكذا 

ن�صان من خالل  ن�ص������ان بالإ فه������م عالقة الإ

ال�صداق������ة، وفه������م عالقة ال������زواج، وفهم 

أة، بما هما  الم�ص������اواة بي������ن الرجل والم������را

يمثالن كائناً واحداً في الجوهر. 

في فل�صفة اليازج������ي لي�س ثمة مكان 

ن�صان للكون يدرك  أّم������ل الإ للياأ�س. ففي تا

ان�صجامه ووحدته مع������ه، ول يولد الياأ�س 

اإل عندما نرف�س هذا التناغم مع الكون. 
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ن�صان يُرّد اإل������ى اإح�صا�صه  »اإنَّ انفع������ال الإ

أما اإذا اأدرك  بالنف�صال عن كلّية الوجود. ا

أنه والوجود حقيقة واحدة، فاإنه  ن�صان ا الإ

يعم������ل على تحقيق الن�صج������ام في كيانه 

اأولً، وتحقي������ق الن�صجام مع الكون ثانياً، 

وتحقيق الت�صالية ثالث������اً، وتحقيق الكّل 

ز في الجزء رابعاً. وعندئذ تت�صاءل  المركَّ

أو تختف������ي مفاهيم العب������ث والاّلجدوى  ا

اإل������خ. وينتهي  والتفاهة وال�ص������اأم والعدم 

 .»
)26(

الياأ�س

ن�صان  ل يط������رح اليازجي ق�صاي������ا الإ

أو نامو�������س اأو حتى  عل������ى نحو �صريع������ة ا

ن�صان  ن�صيحة. بل هو ي�صعى اإلى جعل الإ

يعيد التفكي������ر والنظ������ر والتاأّمل ليكون 

�صّي������د م�صيره. فاإذا ا�صتغ������رق في تاأّمله 

فاإنه يبل������غ نهاية المطاف، وغاية البحث 

ر 
َّ
ليبلغ �صريعته الداخلي������ة الفاعلة المعب

. اإن ه������ذه ال�صريعة 
)27(

ي������ة
ّ
عنه������ا بالحر

غي������ر المكتوبة هي القان������ون الكلّي، اأي 

الوعي الكون������ي، اأي الحقيق������ة ال�صامية 

ن�صان والتي  نف�صها المكتوبة في كيان الإ

ي������ة الكامنة في اأعماقه. 
ّ
ت�صير اإلى الحر

ومن هنا فاإن المعن������ى التاأّملي في حياة 

أو�صع واأغن������ى واأعمق.  ن�ص������ان ي�صبح ا الإ

ف� »ال�ص������الة التاأّملية تح������ّل محّل �صالة 

ن�صان الباحث  الترداد، وت�صبح �صالة الإ

عن معرفة نف�صه هي �صالة تحّقق ووعي، 

ن�ص������ان الغارق في  عل������ى عك�س �صالة الإ

كه باأنانيته المحدودة والذي 
ّ
جهله وتم�ص

ل تتعّدى �صالته الطلب والخوف. وهكذا 

ي�صبح الدخ������ول اإلى هي������كل الذات هو 

التجربة الروحية التي ل يمكن تحقيقها 

 .»
)28(

في الهياكل الحجرية

ي�صعى اليازجي في حياته كما وفي فكره 

ن�صان. اإنه يريد اأن  اإلى تحقيق ملء كيان الإ

يرى المحّبة المتفّتحة فيه وقد بلغت قمماً 

من النور الخال�س. وهو ل ياأبه لكون فل�صفته 

فل�صفة مثالية كما يّتهمه بع�صهم اأو �صوفية. 

اإنما هو يعمل على تاأ�صي�س فكر فل�صفي يبني 

ن�ص������ان اإلى معنى الخلود  ويحّرر وي�صل بالإ

والغبط������ة. وهو في فكره ه������ذا اإنما ي�صّرح 

با�صتمرار اأن المعرفة هي العمل. 

أ�صير اإلى وجود  أ�صتطيع اأخيراً اإل اأن ا ل ا

مح������اور اأخرى هام������ة جداً ف������ي فكر ندره 

اليازجي، تتمّثل في درا�صته للعلوم الحديثة 

همية العلم في العودة اإلى اأ�صالة  واإدراكه لأ

الحكم������ة القديمة. كما وف������ي فهمه العميق 

�صرار الروحي������ة وللتجارب الروحية التي  لالأ

تمّثلت ف������ي خبرات ال�صع������وب والح�صارات 

القديمة، وب�صكل خا�������س درا�صته للم�صيحية 

العرفانية وف�صل������ه للم�صيحية عن اليهودية. 

اإنها موا�صيع ت�صتحق درا�صات م�صتقلّة. 
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اأديب وناقد من فل�سطين. ❁

»حماوالت الت�شكيك بجابر بن حيان«

اإبراهيم محمود ال�صغير

❁

ت�شرقي������ن الغربيين، منذ شت�شرقي������ن الغربيين، منذ شت�شرقي������ن الغربيين، منذ  شب معظ������م الم�شب معظ������م الم� داأ

تعمارية شتعمارية شتعمارية  شت�ش������راق، وظهور النزعة اال�شت�ش������راق، وظهور النزعة اال� ت�ش������راق، وظهور النزعة اال�شت�ش������راق، وظهور النزعة اال�ش شظهور اال�شظهور اال�

ورة شورة شورة  شب������وا عل������ى ت�شوي������ه �شب������وا عل������ى ت�شوي������ه � أ لل������دول الغربي������ة، دا

المية الرائعة، والنيل من شالمية الرائعة، والنيل من شالمية الرائعة، والنيل من  ش�ش� ارة العربية اشارة العربية اشارة العربية االإ شالح�شالح�

فذاذ بكل الطرق  لمي������ن اشلمي������ن اشلمي������ن االأ شالعلماء العرب الم�شالعلماء العرب الم�

افر.شافر.شافر. شخالقية ب�شكل �شخالقية ب�شكل � تهجنة والالشتهجنة والالشتهجنة والالاأ شالم�شالم�

ارة العربية شارة العربية شارة العربية  شن الح�شن الح� فهم حيناً، يقول������ون اإ

المية قامت على شالمية قامت على شالمية قامت على اأيدي علماء اأكثرهم من  ش�ش� االإ

غير العرب، والقليل ج������داً منهم من العرب. 

ارة شارة شارة  شين دور اللغة والبيئة والثقافة والح�شين دور اللغة والبيئة والثقافة والح� ين دور اللغة والبيئة والثقافة والح�شين دور اللغة والبيئة والثقافة والح�ش شمتنا�شمتنا�

رفة كلها.شرفة كلها.شرفة كلها. شوالدين التي هي عربية �شوالدين التي هي عربية �
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وف������ي ذلك يقول �لدكت������ور �أحمد �شوكت 

������ارة ش������ارة ش������ارة �لعربية  شلح�شلح� �ل�شط������ي ف������ي كتاب������ه )�

إقع �إقع �إنها  المي������ة وشالمي������ة وشالمي������ة و�لمجتمع �لعربي(: »�لو� ش�ش� �لإ

هم بها جماعات من �شهم بها جماعات من �شهم بها جماعات من �أجنا�س  ش�ش� أ ارة عربية �شارة عربية �شارة عربية � شح�شح�

مختلف������ة، و�شع������وب عديدة ولكنه������م جميعاً

لفاتهم ولفاتهم وؤلفاتهم  و مو م ع������وشع������وشع������و� ش بثقاف������ة عربية، وو�ش بثقاف������ة عربية، وو� تثقفو�

أكثر  ت عليهم � ت عليهم �لعربية، لغة دينهم، فعزت عليهم �لعربية، لغة دينهم، فعزَّ باللغة �

بون شبون شبون  شلتي ينت�شلتي ينت� مة � أو �لأ لية، �شلية، �شلية، � ش�ش� م �لأ من لغة �لأ

ادعاء بادعاء باأنه  �إليه������ا. ولي�س من �لمبالغ في������ه �ل

�لنزر  إلعربية �إلعربية �إل ِّلف منهم بغي������ر �للغة �
ؤ
ِّ
ؤ
لف منهم بغي������ر ولف منهم بغي������ر وِّ ُلم يُولم يولم يُ

�لعرب  سن بع�سن بع�س ������ف �ش������ف �ش������ف �أ ش�ش� �و�وؤ ولمولم ير«. وم������ن شير«. وم������ن شير«. وم������ن � شلي�شلي� �

إفع �شعوبية �إفع �شعوبية �إلى مثل ما  قديماً، ذهب������و�، بدو�

ت�شرقون. وعند شت�شرقون. وعند شت�شرقون. وعند �بن  شلم�شلم� لولوؤلء � وليه ه������وليه ه������ إذهب �إذهب �إ

ب وشب وشب و�لوطن،  شلن�شلن� تيمية تثبت �لعروبة باللغة و�

ب شب شب  شنت�شنت� فمن تكلم �لعربية فه������و عربي، ومن �

سر�سر�س ك������ن �شك������ن �شك������ن �أ شب عرب������ي فه������و عربي، ومن �شب عرب������ي فه������و عربي، ومن � لأ

َّلقول ما ردَّلقول ما ردَّ � �لعرب فهو عربي. ويدعم هذ�

لم(، على رجل شلم(، على رجل شلم(، على رجل  شهلل عليه و�شهلل عليه و� لى شلى شلى � شلنبي، )�شلنبي، )� به �

هيب شهيب شهيب �لرومي،  شي، و�شي، و� ي، و�شي، و�ش شلفار�شلفار� �لمان �لمان � لمان شلمان ش شنكر على �شنكر على � أ �

الحب�شي، بالحب�شي، باأن يكونو� عرباً، حيث قال  وبالل �

�ن �ن �لرب و�حد،  إلنا�س، �إلنا�س، �إ �يها �يها � أ جد: »يا �شجد: »يا �شجد: »يا � شلم�شلم� �في �في �

العربية بالعربية باأحدكم من �أب  �ت �ت � ت شت ش شحد، ولي�شحد، ولي� ب و� و�لأ

ان. فمن تكلم شان. فمن تكلم شان. فمن تكلم �لعربية  شلل�شلل� إم، و�إم، و�إنما هي � أ لولول �

ت شت شت �للغة  شلعربية هنا لي�شلعربية هنا لي� � فهو عرب������ي«. طبعاً

إ و�إ و�إنما يدخل فيها عو�مل مجتمعه �أو  �ر�ر�ً رشرش شح�شح�

غير مجتمعه وه������ي �لدين، و�لبيئة و�لثقافة 

والح�ص������ارة والتاريخ. ويدع������م هذا الكالم، 

�صاهد من اأهلهم، وه������و الم�صت�صرق )برنارد 

لوي�س(، الذي يقول: »لقد اأ�صبح لكلمة العرب 

الي������وم معنًى جدي������داً، هو اعتب������ار ال�صعوب 

أو  المتكلمة باللغ������ة العربية �صعب������اً واحداً، ا

مجموعة من ال�صعوب يوّحدها ا�صتراكها في 

الموطن واللغة والثقافة والح�صارة«. 

ويزعم ه������وؤلء الم�صت�صرقون، حيناً اآخر، 

�صالمية قامت على  اأن الح�ص������ارة العربية الإ

خرين  ق������وام الآ ترجم������ات عل������وم واآداب الأ

أنهم  كاليون������ان والهنود والفر�������س وغيرهم، وا

داب  اأي العرب، كانوا نقلة له������ذه العلوم والآ

أنهم لم ي�صيفوا عليها جديداً ولم  أكث������ر، وا ل ا

دب،  يبدعوا من عندهم اإل في مجال اللغة والأ

بل حتى المترجمي������ن كانوا من غير العرب. 

وق������د يعجب المرء، اإذا كان كالمهم �صحيحاً 

فلم������اذا يت�صابقون، اإذن، ف������ي الح�صول على 

ألَّفها  المخطوط������ات والكتب والبحوث، التي ا

علماء عرب م�صلمون في �صتى ميادين العلوم 

داب والفن������ون بل ويلجوؤون، في كثير من  والآ

حيان اإلى �صرقتها وال�صتيالء عليها ب�صتى  الأ

الط������رق الم�صروعة وغي������ر الم�صروعة، حتى 

ت مكتباتهم ومتاحفهم بها؟ ولماذا،  لقد امتالأ

أي�صاً، ظل������ت جامعاته������م ومعاهدهم العليا  ا

ألَّفها علماء عرب في الريا�صيات  ر�س كتباً ا تدِّ

والكيمياء والعلوم وغيرها حتى القرن الثامن 
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ع�صر؟ بل لماذا ين�صبون كثيراً من مكت�صفات 

أبح������اث ونظري������ات بع�س العلم������اء العرب  وا

اإلى علمائه������م هم، كما ن�صبوا، مثاًل اكت�صاف 

الدورة الدموية ال�صغ������رى لبن النفي�س اإلى 

هارفي؟ ولماذا تجد في لغاتهم وقوامي�صهم 

لفاظ العربية  الكثير من الم�صطلح������ات والأ

ن؟  العلمية والمتداولة لديهم حتى الآ

غ������رب من ذلك كل������ه اأن بع�صهم ينكر  والأ

فذاذ ويجردهم  وجود بع�س العلماء العرب الأ

من موؤلفاته������م ومكت�صفاتهم كما فعلوا، مثاًل، 

بجاب������ر بن حيان، العال������م العربي الفذ الذي 

كانت له الري������ادة وال�صبق في مجال اكت�صاف 

منهج البحث العلمي، والذي �صيكون مو�صوع 

درا�صتنا في هذه المقالة. فكما تعر�صت كبار 

ال�صخ�صي������ات العالمية لل�ص������ك في وجودها، 

أ�صطورة  أنه ا حيث اْعتُِبَر )هوميرو�س( قديماً ا

من �صنع الخيال، واْعتُِبَر )�صك�صبير( �صخ�صية 

وروبي في  غي������ر حقيقية من �صنع الفك������ر الأ

طور الفتوة والتنوي������ر الحديث، كذلك اعتبر 

وروبيي������ن جابر بن  بع�������س الم�صت�صرقي������ن الأ

أ�صط������ورة ل حقيقة لها ف������ي التاريخ.  حيان ا

�صالمي  م�صتكثري������ن عل������ى الفكر العرب������ي الإ

أت������ي في هذا الزم������ن المبكر بمثل هذه  اأن يا

العبقري������ة الفريدة والفذة في مجالها العلمي 

التجريب������ي. ويوؤي������د هذا ال������كالم، كما ذكرنا 

�صابق������اً، بع�س ال�صعوبيي������ن، حيث يذكر )ابن 

النديم( في كتاب������ه )الفهر�صت( وذلك بقوله: 

أكابر  »تق������ول عنه جماع������ة من اأهل العل������م وا

أنه ل اأ�صل ل������ه ول حقيقة. وقال  الوراقي������ن ا

بع�صهم اإنَّه حتى اإن كانت له حقيقة تاريخية، 

فهو ل������م ي�صنف ه������ذه الكتب الكثي������رة التي 

قيل اإنَّه م�صنفه������ا، وا�صتثنوا كتاباً واحداً من 

كتب������ه ن�صبوه اإليه هو )كت������اب الرحمة(. واأما 

بقية م�صنفاته فق������د �صنفها غيره، ثم نحلوه 

اإياه������ا«. ول يتردد )ابن الندي������م( في رف�س 

هذه الدع������وى، معترفاً بوجوده قائ������اًل: »اإنَّ 

أ�صهر من اأن يخفى، وت�صنيفاته  أم������ره اأظهر وا ا

اأعظ������م واأكثر من اأن ينك������ر وجود �صاحبها«. 

مناء وهو  كما نجد اأح������د العلماء الغربيين الأ

)كارادي ف������و( يوافق )ابن النديم( فيما ذهب 

أ�صطورة  أنه ا اإليه، ويرف�س الرواية التي تزعم ا

ويقول: »اإنها رواية نرف�صها بغير تردد«. 

و�ص������دف اأن وجدت بع�������س كتب جابر بن 

حيان مترجم������ة اإلى الالتيني������ة، والتي قيل 

ن�صان في  أنه������ا اأح�ص������ن ما �صنع������ت ي������د الإ ا

داب الكيماوية القديمة. ومن هذه الكتب:  الآ

عظم، كت������اب ال�صتتمام، كتاب  )الجام������ع الأ

التناني������ر( ولم تكت�صف بع������د هذه الكتب في 

اللغة العربية. ولذا �صارع بع�س الم�صت�صرقين 

ي�صك������ون في ن�صبتها اإلى جابر، ويقولون اإنها 

م������ن تاأليف علماء غربيين م������ن عندهم، لم 

�صباب مجهولة،  أ�صماءهم عليه������ا لأ ي�صع������وا ا
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ولكنهم نحلوها با�صم جابر بن حيان. اإل اأن 

بع�س العلماء الغربيين ال�صرفاء يقولون اإنهم 

متاأك������دون اإنها لجابر عل������ى الرغم عّما غيَّر 

فيها المترجمون والموؤلفون، وهذا ما ذكره 

)�صريف الن�صا�صيبي( في اإحدى مقالته. 

وكان كثي������ر من علماء الغ������رب يذهبون 

اإل������ى اأن علم جاب������ر، اأي الكيمي������اء القديمة 

باطي������ل التي دانت لها  أو ال�صيمي������اء، من الأ ا

علماء العرب والغرب في القرون الو�صطى. 

غي������ر اأن كثيراً من العلم������اء في هذا الع�صر 

آراء القائلي������ن ببط������الن الكيمياء  دح�ص������وا ا

أثبتوا باأن علم الكيمياء الحديث  القديمة، وا

والكت�صاف������ات التي اكت�صف������ت فيه، لم تهدم 

أ�ص�������س الكيمي������اء القديمة، وخا�ص������ة التي  ا

أر�صاها جابر بن حيان.  ا

والعجي������ب اأن عاِلَماً مث������ل )الدوميالي( 

وال������ذي توفر على درا�صة جابر ينكر بوقاحة 

اأعمال جابر كلها بقوله: »لقد عنينا بالكتب 

الت������ي تن�صبها الرواي������ة المتناقل������ة اإلى  من 

يُدعى جابر بن حي������ان، ولي�صت هذه الكتب 

�صياع  في نظرن������ا اإل عماًل مجهول الن�صب لأ

�صماعلي������ة، يرجع تاريخه اإلى  م������ن طائفة الإ

القرن الثامن«. 

أي�صاً، العاِلم )برتللو( الذي يراوده  ومثله، ا

ال�ص������ك في بع�������س ر�صائل جاب������ر الكيماوية 

وينكره������ا. اإل اأن عبارات )ابن النديم( ترده 

اإلى ال�صواب، حيث يق������ول ابن النديم: »اإن 

رجاًل فا�ص������اًل يجل�س ويتعب، في�صنف كتاباً 

يتع������ب قريحته وفك������ره باإخراج������ه، ويتعب 

ي������ده وج�صمه بن�صخه، ثم ينحل������ه لغيره، اإما 

موجوداً اأو معدوم������اً �صرب من الجهل، واإن 

ذل������ك ل يدخل تحته من تحلَّى �صاعة واحدة 

أو اأي عائدة؟«.  بالعل������م، واأي فائدة من هذا ا

لذل������ك نجد )برتللو( ينتهي اإلى تاأكيد مكانة 

جابر من علم الكيمياء، حيث يقول عن ا�صم 

جابر: »اإنه ينزل ف������ي تاريخ الكيمياء منزلة 

ا�صم )اأر�صطو( في تاريخ المنطق«. حيث اإن 

جاب������ر اأول من و�صع لعل������م الكيمياء قواعد 

علمية تقترن با�صمه، كم������ا كان اأر�صطو اأول 

من و�صع لعلم المنطق قواعده واأ�صوله. 

ويتبين لنا مما قدمناه، اأن درا�صة بع�س 

علماء الغرب لجابر ب������ن حيان قد وجهتهم 

اإل������ى الدعاء باأن جابر ب������ن حيان �صخ�صية 

موهومة منتحلة ل وجود لها. على اأن تاأريخ 

حي������اة جابر بن حيان من قبل عدد كبير من 

موؤرخي الع������رب المعا�صرين له، يحتِّم علينا 

القول اإنَّ جابر ب������ن حيان �صخ�صية حقيقية 

قد وجدت وتحلت بعبقرية فذة، واإن نُ�صجت 

قوال المتباينة. وقد و�صعت  حولها بع�س الأ

أنها لي�صت  بع�س الموؤلفات ون�صبت اإليه، مع ا

من تاأليفه، كما وقع لبن �صيرين وكثير غيره 

�صالم.  من علماء العرب والإ
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وبق������در م������ا تجنَّى على جاب������ر بن حيان 

كثير من الم�صت�صرقي������ن والعلماء الغربيين، 

أي�ص������اً، من يدافع عنه  فق������د قي�س اهلل له، ا

وي�صهد له بمكانته العلمي������ة البارزة وريادته 

لعل������م الكيمي������اء، وو�صع������ه لمنه������ج البحث 

العلمي. منهم علم������اء غربيون ومنهم علماء 

ع������رب. فهذا )برتراند را�ص������ل( الذي ترجم 

نكليزي������ة يقول عنه:  بع�������س اأعمال������ه اإلى الإ

أ�صه������ر علماء الع������رب وفال�صفتهم«. ويقول  »ا

عنه )القفط������ي(: »كان متقدم������اً في العلوم 

الطبيعي������ة، بارعاً منها في �صناعة الكيمياء، 

وله فيها تاآليف كثيرة، وم�صنفاته م�صهورة«. 

وي�صي������ر اإليه )الرازي( ف������ي كتبه الكيمياوية 

أب������و مو�صى جابر بن  أ�صتاذنا ا بقوله: »ق������ال ا

حيان«. وذك������ره )حاجي خليف������ة( في كتابه 

أن������ه اأول من ي�صتحق لقب  )ك�صف الظنون( با

)الكيموي( من الم�صلمين. وقال عنه )برتللو( 

مرغماً، كما ذكرنا �صابقاً: »اإن لجابر بن حيان 

ر�صطو في المنطق، حيث  ف������ي الكيمياء ما لأ

ن�صاني عن�صراً جديداً  اأ�صاف اإل������ى الفكر الإ

افتق������ر اإليه اليونان ذلك ه������و اعتماده على 

التجربة والبره������ان الح�صي، وعدم الكتفاء 

بالفرو�������س والتحليالت الفكري������ة الغام�صة 

التي كانت محور المعرفة عند اليونان«. كما 

يقول عنه )بول كراو�س( في )دائرة المعارف 

�صالمية(: »در�س جابر تراث اأر�صطو وعلوم  الإ

أ فرفريو�س، ودر�س  غريق. كما قرا غيره من الإ

وبطليمو�س.  واإقليد�س  وجالينو�س  اأفالطون 

ودر�������س نظريات اأرخميد�س. ولي�س في كتب 

�صالمية عن الكيمياء كتب مثل  الح�ص������ارة الإ

كتب جاب������ر، تك�صف عن المعرف������ة الوا�صعة 

حاطة  بت�صاني������ف القدماء، تمتاز به������ذه الإ

المو�صوعي������ة«. وتق������ول )زيغري������د هونكة(: 

»وكان الع������رب اأول من اأوجد طرق المراقبة 

المنظم������ة.. فخلق������وا بذلك عل������م الكيمياء 

التجريبي في مفهومه العلمي، واأو�صلوه اإلى 

قم������ة رفيعة، اأ�صبحت بموجبه������ا اكت�صافات 

علمي الكيمي������اء الع�صوي������ة والكيمياء غير 

الع�صوي������ة الحديثين من ال�صرورات الما�صة 

رج������اع الكيمياء التجريبي������ة اإلى الم�صتوى  لإ

ال������ذي اأو�صلها اإليه الع������رب«. وهذا ما دعا 

نكليزي )كا�صت������م( اإلى القول باأنه  الموؤرخ الإ

قد وف������ق العرب اإل������ى اكت�صاف������ات حقيقية 

علمي������ة في علم الكيمي������اء، وك�صف تركيبات 

كيماوية جديدة بدل محاولتهم معرفة حجر 

الفال�صفة الذي يحوِّل المعادن اإلى ذهب.

نكليزي فقد  ا )باكون( الفيل�ص������وف الإ مَّ
أ ا

�صم������اه، اأي جابر، )معل������م المعلمين(. وكان 

)بيره������اف( الطبي������ب الكيم������اوي الفلمنكي 

كرام على ما  جالل والإ يق������رن ا�صم جابر بالإ

اكت�ص������ف من المكت�صف������ات ال�صرورية للطب 

والكيمي������اء. وقد لقبه العلم������اء )وا�صع علم 
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الكيمياء(. ويق������ول عنه )ج. لوبون(: »تتاألف 

من كت������ب جابر مو�صوعة علمية تحتوي على 

خال�صة م������ا و�صل اإليه عل������م الكيمياء عند 

العرب في ع�ص������ره. وقد ا�صتملت كتبه على 

بيان مركبات كيماوي������ة كانت مجهولة قبله. 

وهو اأول من و�صف اأعمال التقطير والتبلور 

والتذويب والتحويل... اإلخ«. 

ويت�صح لنا من ه������ذه ال�صهادات العلمية 

كلها لبع�س العلم������اء الم�صهورين في ال�صرق 

والغ������رب اأن جاب������راً يُعتَبر عبقري������ة عربية 

اإ�صالمية اأ�صيل������ة، لي�س بف�صل كثرة موؤلفاته 

ن�صانية  العلمي������ة في مختل������ف المع������ارف الإ

ب������ل لريادت������ه واإ�صهام������ه الجذري  فح�صب، 

في تكوين منه������ج البحث العلم������ي بالمعنى 

الحديث. فلقد �صاهم هو وعبقريات عربية 

اأخرى كال������رازي وابن الهيثم والبيروني، في 

تكوين المنهج العلمي وو�صع مبادئه وتاأ�صي�س 

اأ�صوله. واإذا كان الغربيون يفتخرون بتحقيق 

مثل هذه النت�ص������ارات العلمية ا�صتناداً اإلى 

انتهاجهم لمناه������ج البحث العلمي الحديثة، 

والتي ي������رون اأن اأ�صالفهم م������ن العلماء مثل 

)جون �صتيوارت مل، وروجر بيكون وفرن�صي�س 

أ�ص�صها،  بيك������ون( قد تو�صلوا اإلى مبادئه������ا وا

فح������ق لن������ا كع������رب وكم�صلمي������ن اأن نفخ������ر 

باأ�صالفنا من العلم������اء كجابر بن حيان وابن 

الهيثم والرازي والبيروني وكثيرين غيرهم، 

بو�صفه������م قد حقق������وا الري������ادة وال�صبق في 

هذا الم�صمار. ولنا في موؤلفاتهم ور�صائلهم 

الدليل والبرهان على �صحة دعوانا. ول اأحد 

ي�صتطيع اأن ينكر ريادة جابر للعلم التجريبي، 

ولى من كتابه  وذلك حين يقول في المقالة الأ

أنَّا نذكر  )الخوا�������س الكبير(: »يجب اأن تعلم ا

أيناه فقط، دون  في هذه الكتب خوا�س ما را

أناه بعد اأن امتحناه  أو قيل لنا وقرا ما �صمعناه ا

أوردن������اه، وما  وجربن������اه، فم������ا �ص������ح عندنا ا

بطل رف�صناه، وم������ا ا�صتخرجناه نحن اأي�صاً 

أق������وال هوؤلء القوم«. ومعنى  وقاي�صناه على ا

هذا اأن المالحظ������ة الح�صية وحدها و�صيلة 

ك�صب الحقائق العلمية، وم�صدرها المعرفة 

ال�صحيح������ة، واأن �صهادة غيره������م مرفو�صة 

مالم توؤيدها م�صاهدات الباحث ومالحظاته 

الدقيق������ة. وهذا هو المح������ك ال�صحيح في 

المعرفة عند العلماء الم�صلمين عامة وعند 

جابر بن حيان خا�صة. 

ولي�������س ه������ذا فح�صب، ب������ل اإن جابراً هو 

�صاح������ب نظرية )التح������اد الكيماوي( والتي 

ث عنها  ت�صب������ه النظري������ة الذرية، التي تح������دَّ

وروبي )والتن( بع������د جابر بع�صرة  العال������م الأ

قرون، والتي تقول اأن التحاد الكيماوي يكون 

بات�ص������ال ذرات العنا�ص������ر المتفاعلة بع�صها 

ببع�س، وكان جابر ق������د اأجرى تجربته على 

الزئبق والكبريت وو�ص������ف عملية تحويلهما 
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اإلى )كبريتور الزئبق(. وكان )اأر�صطو( يقول: 

ر�س من  »اإنَّ الفل������زات ن�صاأت في باط������ن الأ

تفاعل الدخان والقوام المائي«. ولكن جابر 

اعتر�������س عل������ى راأي )اأر�صطو( بع������د درا�صة 

وتجرب������ة وق������ال اإنَّ الفل������زات ل تتكون بهذه 

ال�ص������ورة، واإنَّ عن�صرين جديدي������ن يتكونان 

ر�س هما الزئب������ق والكبريت،  في باط������ن الأ

وباتحادهما تتك������ون الفلزات. وبقيت نظرية 

جاب������ر هذه �صائدة في درا�ص������ة علم الكيمياء 

أوروب������ا كلها، بع������د ترجم������ة الموؤلفات  ف������ي ا

العربي������ة، حتى القرن الثام������ن ع�صر، وكانت 

هذه النظرية نواة لنظرية جديدة اأخرى، هي 

نظرية )الفلوج�صتين( القائلة: اإنَّ كل المواد 

القابلة لالحتراق، والفلزات القابلة للتاأك�صد 

تتكون من اأ�صول زئبقية وكبريتية وملحية. 

اإ�صاف������ة اإلى ذل������ك، �صيتو�ص������ل جابر بعد 

وزان النوعية للم������واد الكيماوية  ذلك اإل������ى الأ

وللمعادن، متو�صاًل اإلى ذلك بما اأطلق عليه ا�صم 

)الميزان(. ولذلك اأدرك الغربيون مكانة جابر 

ومنزلته العلمية. وكان من اكت�صافاته التقطير 

والت�صعي������د، وقال جابر: »اإذا حمي )الزنجفر( 

يت�صع������د ويتطاير، ومتى جم������ع هذا المت�صعد 

أي�صاً،  وبرد يتحول اإلى زئبق. ومن اكت�صافاته، ا

الحوام�س القوية وتر�صيح ال�صوائل وت�صفيتها. 

وهو مكت�صف حجر جهنم وال�صليماني، وطريقة 

تحمي�س الذه������ب والف�صة، وط������رق التقطير 

الث������الث، الت�صعي������د، والتكثي������ف، والتر�صيح، 

واإعادة اكت�صاف ماء الف�صة واأمالح الن�صادر«. 

ويعتب������ر جاب������ر، كذل������ك، اأول م������ن �صنف 

المع������ادن الذائع������ة و�صفاً مدقق������اً. وتكلم عن 

م������اء الف�صة والماء الملك������ي وكيفية تاأثير ماء 

الف�صة على المع������ادن، وتاأثير الم������اء الملكي 

عل������ى الذهب والف�ص������ة والكبريت. وفي كتاب 

جابر كالم جيد في و�صف كثير من المركبات 

الكيميائي������ة الم�صتعملة في المعامل ال�صناعية 

وفي ال�صيدلي������ات مثل كالمه عن حجر جهنم 

الم�صتعمل في الجراحة وهو المعروف بنترات 

الف�ص������ة. وتكلم اأي�صاً عن زهر الكبريت، وملح 

الطرطر، والزاج، وروح الن�صادر، وحجر ال�صب، 

وال�صاب اليماني. كما ي�صف جابر طرقاً ل�صبغ 

قم�صة والجل������ود و�صبغ ال�صعر. وهو اأول من  الأ

ا�صتخرج حام�س الكبريتيك و�صماه زيت الزاج. 

وكذل������ك اأول من اكت�ص������ف ال�ص������ودا الكاوية، 

واأول م������ن ا�صتح�ص������ر م������اء الذه������ب. وين�صب 

اإليه ا�صتح�صار مركب������ات اأخرى مثل كربونات 

البوتا�صيوم، وكربون������ات ال�صوديوم. وقد در�س 

خ�صائ�������س مركب������ات الزئب������ق وا�صتح�صرها. 

أوك�صي������د المغن�صيوم في  كم������ا ا�صتعمل ثان������ي ا

بحاثه في ال�صموم ودفع  �صنع الزجاج. وكان لأ

م�صارها اأهمية كبرى، لما بين الطب والكيمياء 

من �صل������ة وثيقة. ولجاب������ر مكت�صفات واأبحاث 

كثي������رة ل ن�صتطيع اإيراده������ا كلها في مثل هذه 
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المقالة الق�صيرة. ولك������ي نزداد معرفة بجابر 

بن حيان �صوف ن�صتعر�س �صيرة حياته بما توفر 

لنا من معلومات ممكنة عنه. 

أبو عبد اهلل جابر بن حيان بن عبد  هو ا

اهلل الكوفي، وكان يعرف بال�صوفي. وتذكر 

أبو مو�صى جابر بن حيان.  أنه ا م�صادر اأخرى ا

ويرجح اأحد الباحثين باأنه قد يكون م�صدر 

الخالف اأن له ولدين بهذين ال�صمين. 

ويلقب جابر بالكوفي على ما يذكر )ابن 

النديم( لطول اإقامته فيه������ا، حيث فرَّ هارباً 

اإليها من خطر اأحدق به ب�صبب البرامكة في 

عه������د هارون الر�صيد، بع������د اأن طاردهم هذا 

الخليف������ة وقتله������م �صر قتلة. وق������د كان جابر 

على �صل������ة حميمة به������وؤلء البرامكة، الذين 

أنه������م ب�صبيلهم اإلى  اعتق������د ه������ارون الر�صيد ا

نق������ل الخالفة اإلى العلويين. فهرب جابر اإلى 

الكوفة خوفاً عل������ى حياته، حيث ظل مختبئاً 

أيام الماأم������ون فظهر بع������د احتجابه.  حت������ى ا

وتذكر بع�س الم�ص������ادر اأن جابراً ينتمي اإلى 

ْزد( العربية، التي نزحت من اليمن  قبيلة )الأ

أبوه حيان قد اتخذ  وا�صتوطنت العراق. وكان ا

أنواع  ل������ه دكاناً في مدينة الكوف������ة يبيع فيها ا

أن������ه كان معادياً  الطي������وب والعط������ور. ويبدو ا

مويين، ويدعو للتخل�س منهم. وكان ينتقل  لالأ

مويين، اإلى  بين البالد داعياً للث������ورة على الأ

اأن و�ص������ل به المطاف اإلى مدينة )طو�س( في 

بالد خرا�صان، وهي م�صقط راأ�س )الفردو�صي( 

�صاح������ب ملحم������ة )ال�صاهنام������ة( المعروفة. 

أنه  وهناك ولد جابر. لذل������ك يعتقد بع�صهم ا

�صل. وهناك رواي������ة تقول اإنَّه من  فار�ص������ي الأ

)طر�صو�س( واأخرى تجعله �صابئاً من )حران( 

في الع������راق. ول يعرف لجابر ميالد معروف 

أنه ولد  على وجه اليقين. اإل اأن بع�صهم يرجح ا

في عام )120ه�������( الموافق )737م(. ويجمع 

كبر  الكل اأن حياته امت������دت خالل ال�صطر الأ

أبوه بيد  من القرن الثامن الميالدي. وقد قتل ا

ب. وتعلم  مويين اأخيراً. فعا�س جابر يتيم الأ الأ

جاب������ر القراءة والكتاب������ة، واطلع على جوانب 

آنذاك.  �صالمي������ة ال�صائدة ا الثقافة العربية الإ

موية  �صرة الأ ويق������ال اإنَّه ات�صل برجل م������ن الأ

ه������و )خالد بن يزيد ب������ن معاوية( والذي كان 

ف  مهتماً بالعلم ول�صيما الكيمياء. وهكذا تعرَّ

جاب������ر على علم الكيمياء بمالزمته لخالد بن 

يزيد وقراءته لما �صنفه خالد، وقد جاء عنه 

أ�صرار علم الميزان:  في كت������اب )البرهان في ا

�صت������اذ الكبير جابر بن حيان بن عبد اهلل  »الأ

الكوفي مولداً، ال�صديُّ قبيلة، الطو�صي من�صاأ، 

 الحميرّي 
ّ
ال�صوفي مذهباً. اأخذ عن )جرمي

اليمني( ال������ذي كان من المعمرين. توفي وله 

من العمر نيف وت�صعين �صنة«. 

وعندما انتقلت الخالفة اإلى العبا�صيين 

ع������ام )132 ه�( رج������ع اإلى الكوف������ة والتقى 
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م������ام )جعف������ر ال�صادق( ال������ذي كان اإلى  بالإ

جانب كون������ه عالم دين، مولع������اً بعلم الفلك 

والكيمياء، فلزمه جاب������ر، واأخذ عنه اأ�صول 

هذا العلم. وهنا يختلف بع�س الرواة، فمنهم 

من يقول اإنَّه كان تلمي������ذ )جعفر ال�صادق(، 

ومنهم من قال اإّنه لم يكن تلميذاً له. ولذلك 

أبوة الكت������ب الكيماوية له ولم تن�صب  ن�صبت ا

أيهم تلميذاً لجعفر  )لجعف������ر(. ولو كان في را

أبوة الكيمياء. ويوؤيد هذا الكالم  لن�صبت اإليه ا

عالم(. )خير الدين الزركلي( في كتابه )الأ

وات�صل جابر كذلك بالبرامكة في بغداد، 

ويذكر ذلك )الجلدك������ي( اأن جابراً كان على 

ات�صال مع البرامكة ويذكر في كتابه الخا�س 

أ�صيرة تخ�س )يحيى بن برمك(.  أنه �صفى بنتاً ا ا

أنه لم يكن كيماوياً فح�صب،  ويدل ذلك على ا

ب������ل كان طبيب������اً وفيل�صوف������اً وطبيعياً، وهذا 

أك�صب������ه مكانة رفيعة عن������د البرامكة. ويتبع  ا

جابر في فل�صفته العامة خطوات الفيل�صوف 

أنه تقدم عليه وبزه في  الكبير )اأر�صطو(، اإل ا

علم الكيمياء. وفي كتابه الكبير نجد مئات 

من التجارب التي اأجراها بنف�صه. 

ل الر�صي������د بالبرامكة، كما  وعندم������ا ن������كَّ

ذكرنا، هرب جابر، واأخذ ينتقل بين البلدان. 

وكان اأكثر مكوثه في الكوفة. وعندما ا�صتلم 

الخليف������ة الماأمون الحكم، ظه������ر جابر بعد 

احتجابه، وعكف عل������ى تجاربه وكتاباته في 

علم الكيمياء. ويقول )اب������ن النديم( اإّنه كان 

له مختبر كبير في الكوفة اأجرى فيه اأبحاثه 

أنه في هذه الفترة  وتجارب������ه الكثيرة. ويقال ا

كت������ب ثمانين كتاب������اً من الكت������ب الكيميائية 

القيم������ة. واأ�صب������ح علم الكيمي������اء على يدي 

جابر بن حيان علماً مكتمل العنا�صر، وا�صح 

الحدود، والتح�صيل النظ������ري فيه يجب اأن 

ي�صبق التجرب������ة والتطبيق. وق������د بيَّن جابر 

ال�صفات الخلقية الت������ي يجب اأن يتحلى بها 

الباحث العلمي في نظره كال�صبر والمثابرة 

هله.  أ�صرار العلم اإل لأ والتكتم وال�صرية على ا

ولجابر بن حيان ت�صانيف كثيرة قيل اإنَّ 

أي�صاً اإنها بلغت  عددها )232( كتاب������اً وقيل ا

أكثره������ا. وترجم بع�س  )500( كت������اٍب �صاع ا

م������ا تبقى منها اإلى الالتيني������ة. ومعظم كتبه 

المتبقية متوزعة ف������ي المكتبات والمتاحف 

الغربية وال�صرقية. وبع�صها ما زال مجهولً 

ن، وقد تظهر في يوم ما.  حتى الآ

وفي الحقيقة اأن غمو�������س حياة جابر في 

أتاح  أوائ������ل القرن الراب������ع للهجرة، ه������و الذي ا ا

المجال لختالف الروايات حول بع�س الجوانب 

م������ن حياته كما ذكرنا. ولكنن������ا في النهاية نقرُّ 

ونعترف بعبقرية جابر ب������ن حيان وبتفرده في 

اإيجاد المنهج البحثي العلمي في الكيمياء. هذا 

وقد توفي جابر بن حي������ان في مدينة )طو�س( 

عام )200ه�( الموافق )815 م(. 
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كاتبة ومترجمة �سورية. ❁

»الباراب�سيكولوجيا« والعلم التجريبي

إترجمة واإعداد: وئام الجراد اترجمة واإترجمة و

❁

أ  »�لبار�ب�سيكولوجيا«، هي فرع حديث بد�

�س�سة و�س�سة وؤ�س�سة  واء مواء م اء مساء مس سن�سن� إم(، عندما تم �إم(، عندما تم �إ في عام )1882

بح������اث �لنف�سية �لكندية ودخل في مخبر  �لأ

�س�سة في عام )و�س�سة في عام )وؤ�س�سة في عام )1930م(. ولمولم �أبحاث �

مجموعة  »�لبار�ب�سيكولوجي������ا«  تغط������ي 

إلعلمية بعودتها �إلعلمية بعودتها �إلى �لظو�هر  حاجي � م������ن �لأ

كل سكل سكل �لظو�هر  سة، حي������ث ت�سة، حي������ث ت� ة، حي������ث ت�سة، حي������ث ت�س سلمده�سلمده� �لن������ادرة و�

�لماور�ئية فرعاً منها.

جم������اع �لمطلق  ن لم يت������م �لإ وحت������ى �لآ

به������ا  تتمت������ع  �لت������ي  ي������ة سي������ة سي������ة  سو�سو� و�سو�س سلخ�سلخ� � عل������ى 

»�لبار�ب�سيكولوجي������ا«، ولك������ن يمكننا تقديم 

�لتعريف �لعام �لتالي:

اأواًل: ماهي »الباراب�سيكولوجيا«؟ 

»الباراب�سيكولوجيا هي الدرا�سة العلمية 

للوقائع  للوقائع سات  للوقائع سات  ات  س�س� �س�س التخ� ومتع������ددة  التخ�سوالمتعمقة  ومتع������ددة  سوالمتعمقة 

اأي تف�سير منطقي، كما  التي لي�س لها حالياً
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أنه������ا تدر�س الوقائع النف�سية وتفاعالتها مع  ا

البيئة المحيطة«. 

ه سه سه  سارلز ري�سارلز ري� ارلز ري�سارلز ري�س سوفي البداي������ة، اقت������رح ت�سوفي البداي������ة، اقت������رح ت�

ت�سمية »ميتافيزيقيا« للداللة على درا�سة 

لية والنف�سي������ة الناتجة عن  الظواه������ر االآ

قوى تب������دو بظاهرها خفي������ة في العقل 

ري.سري.سري. سالب�سالب�

ث����ان����ي����ًا: ال����ظ����واه����ر ال����ت����ي ت���در����س���ه���ا 

»الباراب�سيكولوجيا«

كل سكل سكل  سنماط، ب�سنماط، ب� أ أنه تم اقتراح ع������دة ا م������ع ا

اأن  أنه يمكننا الق������ول حالياً تاريخ������ي، اإال ا

الظواه������ر التي تق������وم »الباراب�سيكولوجيا« 

اثني������ن:  لنمطي������ن  تنق�س������م  بدرا�سته������ا 

االعتيادية  الح�سي������ة غي������ر  المالحظ������ات 

والمالحظات العقلية.

- المالحظ���ات الح�سي���ة غي���ر االعتيادية: 

وتعني هذه العبارة المعارف التي يمكن اكت�سابها 

خارج نطاق االحتكاكات الح�سية المعتادة.

ر من روح سر من روح سر من روح  سل المبا�سل المبا� ل المبا�سل المبا�س س هو التوا�س هو التوا� - التخاطر:

فكار«. أو »تبادل الخواطر واالأ اإلى روح اأخرى ا

���ار: س���ار: س���ار: ه������و المعرف������ة الم�سبقة  س اال�ستب�س اال�ستب� -

������يء ما، خارج س������يء ما، خارج س������يء ما، خارج  سو �سو � أ ������رة بحدث ما، س������رة بحدث ما، س������رة بحدث ما، ا سوالمبا�سوالمبا�

نطاق االحتكاكات المعتادة.

ظواهروهناك ظواهروهناك ظواهر مختلفة يمكننا ربطها مع 

ار:سار:سار: سعلم اال�ستب�سعلم اال�ستب�

طريق������ة  وه������ي  النف�ش���ي:  القيا����ض   -

لال�صتب�صار تتم من خالل غر�س معين.

عر�������س  وه������و  الذات���ي:  اال�شتب�ش���ار   -

ا�صتب�صاري يتم من داخل ج�صد ال�صخ�س.

- اال�شتب�ش���ار عن بعد: حيث يتمكن فيه 

مكنة كما لو كان  ال�صخ�س من و�صف اأحد الأ

يتنقل �صمنه.

- الق���درة عل���ى التكل���م  )اأو فه���م( لغ���ة 

معين���ة، من دون اأن يك������ون هناك اأي �صابقة 

تعلم لها.

اإ�صاف������ة لطرق تكهن اأخ������رى، اأي القيام 

بال�صتب�ص������ار بم�صاعدة و�صائل مختلفة )كرة 

كري�صتالية، بطاقات تاروت... اإلخ(.

تاأثي������ر  وه������و  العقل����ي:  التحري����ك   -

العقل المبا�صر على الم������ادة، من دون اأي 

احتكاك مبا�صر اأو وجود اأي و�صائل مادية 

م�صاعدة.

- الوج���ود: وه������و الظه������ور الم�صتم������ر 

أ�صياء في  �صخا�س، وحيوانات وكائن������ات وا لأ

م������كان معين، في حي������ن اأن ح�صورهم بهذا 

المكان م�صتحي������ل من الناحي������ة المنطقية، 

أ�صخا�س  )مثل ظهور ال�صيدة مريم العذراء، وا

أ�صباح(، ودوائر م�صيئة...(. متوفين )ا

- الو�شاو�ض: ه������ي ظواهر ترتبط بمكان 

أو منازل قديمة( تظهر  معين )غالباً ق�صور ا

أ�صياء وماورائيات ب�صكل متكرر. فيها ا
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رواح:  ويتم ذلك من خالل  - ا�شتح�شار االأ

�صياء، �صربات  و�صيط روحي، يتجلى ب�)رفع الأ

قوية، اكت�صاب معلومات ما ورائية...(.

-TCI )Transcommunication Instrumental(:

 وهو ت�صجيل �صمع-ب�صري ل�صور وو�صائل 

رواح المتوفين. واأ�صوات ماورائية لأ

غرا�ض: يتم من خالله رفع  - تحريك االأ

اأغرا�س ثقيل������ة اأو حتى اأج�صاد ب�صرية )عند 

ال�صوفيين غالباً(.

- الخ���وارق النف�شية: كال�صير على النار، 

وظه������ور ندبات غير طبيعي������ة على الج�صد، 

أو ح������الت البقاء على قي������د الحياة من دون  ا

تناول الطعام اإطالقاً، والتحنيط، اأي حفظ 

الج�صد بعد الموت.

الج�ش���د  ع���ن  االنف�ش���ال  تجرب���ة   -

)Out Of Body Experience(: ف������ي 

ه������ذه الحالة يتمكن ال�صخ�������س من اكت�صاب 

معلومات ماورائية من خالل �صعوره بانف�صال 

وعي������ه عن ج�صده المادي ال������ذي يتمكن من 

م�صاهدته عن بعد.

الم����وت  م����ن  االقت����راب  تجرب����ة   -

وهي   :)Near Death Experiment(

أ�صا�صي ف������ي حالة الموت  تحدث ب�ص������كل ا

الو�صي������ك، ويعي�س ال�صخ�������س من خاللها 

تجرب������ة »النف�ص������ال عن الج�ص������د« التي 

تحدثنا عنها اأعاله، ثم يمر بتجارب اأخرى 

عديدة )مثل المرور �صمن نفق، واتباع نور 

معين..(.

تترك ه������ذه التجرب������ة تغي������رات نف�صية 

.
ّ
عميقة ودائمة لدى ال�صخ�س المعني

 :)Hypnose( التنويم المغناطي�شي -

هي حالة ذات اإيحاءات عالية جداً، تنتج عنها 

ظواهر عديدة )كال�صتب�صار، التخدير..(.

- التزامن: وهو التوافق الزمني بين حدثين 

أو نف�صيين، من دون اأن يكونا  أكث������ر، ماديين ا أو ا ا

مرتبطين ببع�صهما من الناحية ال�صببية.

- ق���راءة الحظ، الحد����ض: ويتم ذلك من 

حجار التي تقوم على  أو الأ خ������الل الكواكب، ا

أ�صا�س التزامن، ويمكننا مالحظة اأن كل �صياق  ا

تاريخي، ونف�ص������ي واجتماعي يجلب ظواهره 

الخا�صة به، حيث يكون العامل الم�صترك هو 

العالقة غير العادية بين الفكر والمادة.

قارب  ثالث���ًا: التج���ارب غير العادي���ة لأ

المتوفين:

كتب لوي�س لغرانج:

»يعي�������س جمي������ع النا�س تجرب������ة اأحداث 

غي������ر عادية تغير من مج������رى حياتهم، وقد 

أ�صماء:  ة ا يت������م اإعط������اء هذه التج������ارب ع������دَّ

م�صادفات، لقاءات �صعيدة، غرائب، اأحداث 

رهيب������ة، تدخالت اإلهي������ة، اأو فر�صة ب�صيطة 

ونقي������ة. وتحدث هذه الظواهر غالباً عندما 
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يتوجب علينا مواجهة التغيرات التي يفر�صها 

موت �صخ�س عزيز اأو حالة طالق اأو فقدان 

من نوع معين. فلكل حالة وقعها الكبير على 

مور، وهذه اأحد التجارب: �صير الأ

- عزل������ت نف�صي منذ وف������اة والدي، وقد 

ع�ص������ت عدة تجارب غير اعتيادية �صاعدتني 

أزم������ة فقداني ل������ه، مثاًل: في  عل������ى تجاوز ا

ولى لوفاته،  العام الما�صي. وفي الذكرى الأ

أنا واأمي زهوراً ذات اأغ�صان طويلة  و�صعن������ا ا

أي������ام، ا�صتقت لوالدي  عل������ى قبره. بعد عدة ا

كثي������راً، فطلبت منه اأن يقوم باإعطائي اإ�صارة 

اإذا كان كل �ص������يء ي�صير على مايرام بالن�صبة 

له، واإن كان كل �صيء �صيكون كذلك بالن�صبة 

أي�ص������اً، وتحديداً، طلبت من������ه اأن تبقى  لي ا

أع������ود لزيارة قبره في  ال������ورود ندية عندما ا

المرة القادمة، لذا، تعمدت عدم القيام بهذه 

الزي������ارة فقد كنت اأعتقد اأن هذه الزيارة قد 

تحمل لي خيبة اأمل.

لح�صن حظي، فاإن اأمي قد قامت بزيارة 

المقب������رة بع������د 18 يوم������اً. ات�صل������ت بي في 

عمل������ي لتخبرني اأن الزهور م������ا تزال ندية، 

أنني طلبت من  بهذه اللحظة فقط اأخبرتها ا

�صارة... هل  والدي الراحل القيام به������ذه الإ

غ�صان  زه������ار ذات الأ لك������م اأن تتخيلوا اأن الأ

الطويلة ماتزال تحافظ على �صكلها في �صهر 

ت�صرين الثاني؟؟!

نعم، ل يمكنكم تخيل درجة ا�صتياقي له، 

أنه يعي�س معنا، وتحديداً،  ولكنني اأعتقد حقاً ا

أنا اأعتقد  من اأجل م�صاعدتي على دعم اأمي. ا

اأن مثل هذه التجارب هي بمثابة هدية اإلهية 

أدن������ى �صك، هي  مد، وم������ن دون ا طويل������ة الأ

غلى ثمناً في حياتنا«. الهدية الأ

يتابع لغران������ج: »اإنَّ ظواه������ر التجارب 

الخارقة، والتي تدعى اأحياناً ب�)توا�صل مابعد 

ن�صانية،  الم������وت(، قد ظهرت منذ فج������ر الإ

وه������ي اأحداث �صخ�صية ج������داً ولكنها تحمل 

هم من  ف������ي طياتها الراحة وال�صكين������ة، والأ

ذلك، فاإنها ت�صف������ي قيمة على حياة اأقارب 

أ�صهر  حداث اإلى ا الموتى، وقد تمتد هذه الأ

اأو حتى اأعوام بعد وفاة القريب«.

»مع اأن العلماء ي�صنفون هذه المالحظات 

أو  وهام، ا عموماً تحت م�صمي������ات عديدة كالأ

أو الم�صادفات، ف������اإن المعنيين  الهلو�ص������ات، ا

�صا�صيي������ن بهذا المو�ص������وع لهم وجهة نظر  الأ

 
ّ
مختلفة تماماً. فهم مقتنعون ب�صكل �صبه كلي

أنهم تلّقوا التاأكيد من قبل ال�صخ�س المتوفى  ا

موات  اأو من قبل »كائ������ن اأعظم«، على اأن الأ

يعي�ص������ون حي������اة اأخ������رى، �صع������داء ويرغبون 

بم�صاعدة اأقاربهم على التاأقلم مع المتغيرات 

التي فر�صتها عليهم ظروف الفقدان...«.

للتجارب  �صمت������ان م�صتركت������ان  »هناك 

أم������ا الثانية  الخارقة اأولهم������ا العفوية، وا
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فاإنها تب������دو قادمة من م�ص������در خارجي، 

أنه ل يتم ا�صتدعاء الموتى )على  وخ�صو�صاً ا

أنه  الرغم من اأن بع�س المعالجين يّدعون ا

ال�ص������روط الالزمة لتدخل  باإمكانهم جمع 

الظواه������ر الخارجية من خ������الل ا�صتغالل 

فكرة الحزن المرتبط بالموت(، وهذا لي�س 

رواح. ومازالت  ل������ه اأي عالقة با�صتدعاء الأ

ه������ذه الظاهرة متواج������دة باأ�صكال مختلفة 

وفي جميع اأنحاء العالم«.

»خ������الل الخم�������س والع�صري������ن �صن������ة 

الما�صية، وعن������د لقاءات������ي المتكررة مع 

اأقارب الموت������ى واأحاديثي مع المعالجين، 

قم������ت بو�ص������ع ت�صني������ف للتج������ارب التي 

أثن������اء فترة الحداد، وتبين لي  تحدث في ا

اأن بع�صهم������ا مرئ������ي وظاه������ر ب�صكل غير 

خر  اعتيادي، ف������ي حي������ن اأن بع�صهما الآ

خفي على نحو غير اعتيادي«.

غي���ر  التج���ارب  ا�ش���تخدام  اأهمي���ة   

العتيادية: 

اإنَّ غالبية اأقارب واأهل الميت هم بحاجة 

ما�ص������ة ل�صخ�س يمكنهم الوث������وق به والتكلم 

معه ع������ن ال�صي������ق العميق والخ������وف الذي 

يواجهون������ه... وبالتالي يتمكن هذا ال�صخ�س 

م������ن م�صاعدته������م لتجاوز ه������ذه المحنة من 

خالل م�صاركتهم تلك التجارب.

الرح���الت التنويمي���ة في الق���رن التا�شع 

ع�ش���ر... الحال���ة الغريب���ة ل�»األك�ش���ي ديديه« 

)����- ����م(:

 التاأكيد على 
ً
أنه يجب علينا بداية  اأعتقد ا

فكرة اأن »الرحالت العقلية« التي �صنتحدث 

عنه������ا ل يمك������ن ت�صجيله������ا ف������ي �صجل علم 

قل،  مرا�������س )Pathology(، اأو على الأ الأ

لي�������س بطريقة وا�صحة ج������داً، فالمو�صوع ل 

يتعلق باأ�صخا�س لديه������م �صجل طبي وا�صح، 

بحاث اإرادي������ة ذات غايات  واإنم������ا تجارب لأ

أليك�ص������ي ديديه الذي  ا�صتك�صافي������ة علمية.. ا

�صنتح������دث عنه ل يعاني من اأي مر�س معين 

في الوقت الذي كان يمار�س فيه »موهبته«.

لم يكن م�صطلح »التنويم المغناطي�صي«، 

اأو حت������ى عب������ارة »الوع������ي المغناطي�ص������ي« 

معروفي������ن عندئذ. ولكن ف������ي القرن التا�صع 

ع�صر، كانت هذه التعابي������ر ت�صكل جزءاً من 

أثارت جدلً  أنه������ا ا لغ������ة الحياة اليومية، كما ا

و�صاط الثقافي������ة، واأدت اإلى  وا�صعاً بي������ن الأ

راء. انق�صام الآ

في عام )1840م(، كان ال�صخ�س المنّوم 

مغناطي�صّياً هو ال�صخ�س الذي يدخل �صمن 

حال������ة من الوع������ي الخا�������س، وتتميز حالته 

دراك، في حين اأن عبارة  بتغي������ر وامتداد لالإ

»الوعي المغناطي�صي« كانت تعني مجموعة 

دراك الت������ي تتم خارج نطاق  م������ن قدرات الإ
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�صخا�س  الحوا�س والتي تتفتح لدى هوؤلء الأ

الخا�صعين لعملية التنويم المغناطي�صي.

�صخا�������س الذي������ن مار�صوا  وم������ن بي������ن الأ

ألك�صي ديديه  »التنوي������م المغناطي�ص������ي«، كان ا

كث������ر اإدها�صاً لم������ن حوله، عا�س  �صهر والأ الأ

ألك�ص������ي في الق������رن التا�صع ع�ص������ر، وترعرع  ا

������ال متوا�صعة، اكت�صب �صهرة  �صمن عائلة عمَّ

عابرة للح������دود واأذه������ل ببراهين������ه الملوك 

�َس حياته  مراء في اأنحاء اأوروبا كافة، كرَّ والأ

أنه يمتلك مهمة  لهذا المجال، فقد كان يرى ا

خا�صة، هي البرهن������ة على وجود الروح، عن 

طريق الو�صائ������ل التجريبي������ة المتوا�صعة في 

ع�صر يت�صم بالمادية. لقد اأعطى الكثير لهذه 

المهمة التي ا�صتنزفت بنيته ال�صعيفة واأنهكت 

قواه الج�صدية، فتوفي في عام )1886م(.

ألك�ص������ي بحاج������ة لتطوي������ر »وعي������ه  كان ا

الذات������ي«، للدخ������ول بحال������ة وع������ي مختلفة، 

وعندما كان يدخل بحالة الوعي هذه، تحدث 

معه ارتعا�صات ع�صلية وتوتر ع�صبي خفيف 

اهتزاز بال������ذراع ويقوم بتحريك عينيه ب�صكل 

دائري، ومع ذل������ك كان يحاول البقاء حا�صراً 

ظهار القدرة عل������ى التحاور مع  وم�صتع������داً لإ

خرين وحتى المزاح معهم، كما  �صخا�س الآ الأ

ل������و كان رجاًل م�صتيقظاً تماماً، وما اإن يتمكن 

أ بقراءة  من امتالك و�صائله الخا�صة، حتى يبدا

أو بكتاب مغلق، كاأن يتمكن  اأفكار م�صت�صيريه ا

من الذهاب اإلى م������كان غير معروف والقيام 

باإح�صار معلومات دقيقة جداً وتوقع اأحداث 

م�صتقبلية والنظر من خالل ع�صابة العين.

�صياء  أ�صماء الأ ألك�ص������ي من اإعطاء ا تمكن ا

قدار الفردية  وعناوينها واخت������راق متاهة الأ

أنفا�س م�صت�صيريه. بدقة تقطع ا

ألك�صي المغناطي�صية  - تم توثيق تجارب ا

بمئ������ات الق�ص�������س التي يحكيه������ا المجتمع 

ر�صتقراطية،  الطبق������ة الأ الراقي وخ�صو�صاً 

ألك�ص������ي يّدعي الو�صول  فالوع������ي الذي كان ا

اإليه مده�س لدرجة اأن العقل ي�صعر بالهتزاز 

لمج������رد قراءة التقاري������ر، والتف�صير الوحيد 

أنه������م كانوا  ال������ذي كان �صائ������داً عندئذ هو ا

يتعاملون م������ع �صاحر ا�صتثنائ������ي. ولمواجهة 

هذه الفر�صية، كان م������ن المفتر�س منا�صدة 

ول في الق������رن الما�صي، روبرت  ال�صاحر الأ

كثر اإدها�صاً في كل الع�صور. هودين، الأ

- التقى روبرت هودين باألك�صي مرتين، 

ألك�صي  و�صه������د اأن الظواهر الت������ي يختبرها ا

بعيدة كل البعد عن كونها مجرد �صعوذة.

الوحي������د  ال�ص������وؤال  ف������اإن  وبالت������وازي،   

ال������ذي يط������رح نف�صه في ه������ذا المجال، هل 

»الباراب�صيكولوجيا« هي علم »طبيعي«؟!.

قد يك������ون علم������اء »الباراب�صيكولوجيا« 

اإلى وقتنا ه������ذا »مهم�صين«، ف������ي حين اأن 

أنهم  المت�صككين بهذا العلم هم من يّدعون ا
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»العلم������اء الحقيقي������ون«، ولكن م������اذا لو تم 

اإثبات العك�س؟

ألقيت في 28 كانون  في محا�صرته التي ا

الثاني )2005م(، قال بيير لجرانغ:

بعل������م   - للمت�صككي������ن   – »بالن�صب������ة 

»الباراب�صيكولوجيا«، فقد تم منعه من اأن يكون 

علم������اً حقيقياً وطبيعياً ب�صبب الحواجز التي 

و�صعوها له، فعندما يدلي النقاد بت�صريحات 

�صلبي������ة تجاه هذا العل������م، فهم ل يعطون في 

الوق������ت ذاته اأي دلئل منطقي������ة لدعاءاتهم 

تلك، عندها فقط يمكنه������م اأن يطلقوا على 

أنف�صه������م ت�صمية »المت�صككي������ن الحقيقيين«،  ا

اإذ اإنهم ي�صددون على )الحتمالية( اأكثر من 

)البره������ان التجريبي(، وه������ذا ل ي�صمح لهم 

بدح�س الفر�صية ب�صكل نهائي، فاإذا ما اأكد 

اأحد النقاد على اأن النتيجة نابعة من حادث 

معي������ن، هنا، يلقي على عاتق������ه بالوقت ذاته 

مهمة البرهنة على �صحة مايقول.

مثاًل، دافع لومبرو�صو عن فكرة ا�صتح�صار 

رواح والتي تح������دث عنها بالدينو، وذلك  الأ

عندما قدم مث������الً على ذلك، فوجود ال�صعر 

الم�صتعار ل يبطل وجود ال�صعر الحقيقي.

هن������ا، علينا اأن نتذك������ر جميعاً اأن العلم 

باإمكان������ه اإخبارنا بما ه������و )غير محتمل( 

تجريبي������اً، ولك������ن لي�س ماه������و )م�صتحيل( 

تجريبي������اً. فالبره������ان العلمي ه������و م�صاألة 

أب������داً، نابعة عن  ن�صبي������ة ولم، ولن تك������ون ا

ال�صتنتاجات المطلقة.

ن�صار،  واأخي������راً، فاإن النقاد كم������ا هم الأ

بحاجة لتعل������م اأن يجعلوا من الحكم العلمي 

�صيئاً مماث������اًل لما يتم تقديم������ه في قاعات 

العدال������ة.. فالحقيق������ة المطلق������ة، هي مثل 

العدال������ة المطلقة، من النادر الو�صول اإليها، 

ولك������ن ل يمكننا اإل اأن نبذل ق�صارى جهدنا 

لالقتراب منها.

رابع���ًا: تطبيقات »الباراب�ش���يكولوجيا« 

في الع�شر الحديث:

التطبيقات الحديثة والمعا�صرة  ن�صطت 

»للباراب�صيكولوجي������ا« عبر تط������ور عدد من 

الت�صورات والمذاهب، منها مثاًل:

يزوتيريزم )مذهب التعاليم   - مذهب االإ

الباطنية(: 

يع������ود هذا التيار اإلى الجماعات ال�صرية 

التي يفتر�س فيها المحافظة على المعارف 

التقليدية، والتي تهتم على وجه الخ�صو�س 

عمال  الأ وبا�صتخدام  الغام�ص������ة،  بالمعارف 

حجار والطال�صم..اإلخ. الخيميائية والأ

كان������ت انطالقة هذا التي������ار الجتماعي 

أ�صا�صي هو البحث عن  تندرج تحت ه������دف ا

ال�صلط������ة والنخبوي������ة، ومن اأج������ل الهتمام 

�صياء المخفية. بالأ
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وبقيت الخطوة العلمية )بالمعنى الحالي 

للعبارة( غائبة عن هذه الممار�صات التقليدية، 

حرى ترتب������ط بالخط������وة الفردية  فه������ي بالأ

للبحث ال�صتهاللي )البدائي( الذي يقوم على 

المعارف الموروثة من جيل اإلى اآخر.

:)Spiritism( مذهب الروحانية -

انطلقت هذه الحركة عام )1848م(، من 

خوين فوك�س، وتقوم على »ا�صتدعاء  قب������ل الأ

م������وات« م������ن اأج������ل الح�صول على  أرواح الأ ا

ظواه������ر بانورامي������ة عن طري������ق )ال�صجيج 

خر،  غرا�س من مكان لآ الخا�س، انتق������ال الأ

رفع الطاولة..( والر�صائل )من خالل و�صيط 

روحاني، �صربات قا�صية..(.

لم يلبث هذا التي������ار اأن اأ�صبح نوعاً من 

الدين الجديد، يقوم بتعريف النا�س اأن الروح 

تبقى على قي������د الحياة بعد م������وت الج�صد 

موات  المادي، ومن جه������ة اأخرى، ي�صمح بالأ

حياء. بالحتكاك مع الأ

أي�ص������اً ه������ذا التي������ار ظواه������ر  ي�ص������رح ا

»الو�صاو�س«، وما يعطي هذا المذهب مظهراً 

مثيراً للده�صة ه������و اأن الر�صائل تبدو وكاأنها 

»البراهي������ن« القاطعة والمنطقي������ة الدافعة 

يم������ان، وخ�صو�صاً، عندم������ا تت�صمن هذه  لالإ

الر�صائل معلومات ل يمكن اأن تكون معروفة 

اإل م������ن خ������الل ال�صخ�س المتوف������ى نف�صه، 

)بالطريقة نف�صها التي تقدم فيها »المعجزة« 

البره������ان للموؤمنين على اأن ديانتهم ل يمكن 

اإل اأن تكون �صحيحة(.

اإذا كان������ت الروحانية، وبجزء كبير منها، 

ال�صب������ب الرئي�س اأن العلماء ب������دوؤوا بالعمل 

خيرة  عل������ى الميتافيزيقي������ا، فاإن ه������ذه الأ

تمي������زت ب�ص������كل تدريج������ي ع������ن المقاربة 

الروحانية، راف�ص������ة العتراف باأن فر�صية 

الحياة بعد الموت هي فر�صية علمية قابلة 

أنها ف�صل������ت محورة اأبحاثها  للتجربة، كما ا

على القدرات الكبي������رة التي يمتاز بها علم 

ن�صاني. النف�س الإ

 ،)Rhin( ف�صل بع�س الباحثين، مثل رين

أنها  و�صع فر�صية الروحانية جانباً، معتقداً ا

�صتع������ود حتماً اإل������ى الواجه������ة عندما يتقدم 

الباحث ببحثه. وبالمقابل، فاإن الروحانيين 

لي�������س لديهم ذلك الهتم������ام الكبير بالبحث 

العلم������ي، فهم قبل كل �صيء ملتزمين بعقيدة 

دينية معينة، بكل ما تنطوي عليه من منا�صك 

وفاعلي������ة نف�صية قادرة عل������ى اإ�صفاء الراحة 

على اأقارب المتوفين.

�صف، تجري الجل�صات  ومع ذلك، فاإنه، ولالأ

الروحانية في ظروف ي�صعب ال�صيطرة عليها، 

م�صتعجلي������ن  الروحانيي������ن  المعالجي������ن  ن  ولأ

وحري�صين جداً على اإظهار المقاربة الروحانية 

بالمظهر المميز، فاإنهم بذلك قد اأفرغوا هذا 

ال�صياق من م�صمونه كلياً.
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واإذا كانت الروحانية تمثل ن�صاطاً مثيراً 

لالهتمام، ونوعاً من »لعب������ة« جديدة مثيرة 

بالن�صب������ة لل�صب������اب، فاإنه������ا بالمقابل ت�صمح 

�صخا�������س الذين  باإ�صف������اء الراحة عل������ى الأ

يعي�صون حالت الحداد على موتاهم.

ومع ذل������ك، ف������اإن كل مظاه������ر العقيدة 

الروحاني������ة ل يمكنها اأن تعد كعلم مطلق، اإذ 

أ�صا�صية  اإنها في النهاية تقوم عل������ى م�صلّمة ا

غير مدعومة من الناحية العلمية.

عالم،  »الباراب�ش���يكولوجيا« وو�شائل الإ

وال�شينما والخيال العلمي: 

أف������الم الخيال العلمي  ت�صتوحي ال�صينما وا

والم�صل�ص������الت التلفزيوني������ة مو�صوعاته������ا من 

الظواهر العلمية، م�صوهّة بذلك �صورتها الكلية 

اإذ اإنها تنطلق دائماً من منطلق العدائية والعنف، 

فاأ�صبح������ت بذل������ك الق������درات النف�صي������ة قابلة 

لل�صيطرة واعتيادية ودائماً حا�صرة ومهياأة في 

كل مكان وزمان. حيث تختلط »ال�صيناريوهات« 

)الن�صو�������س ال�صينمائي������ة( بق�ص�������س لحالت 

�صيطاني������ة  كيان������ات  ذات  »باراب�صيكولوجي������ة« 

ووحو�س وم�صا�صي دماء ومخلوقات ف�صائية..

اإلخ. فتبق������ى الظواهر النف�صي������ة هي الم�صدر 

وحد ل�صتيحاء ق�ص�س الخيال العلمي  �صب������ه الأ

دبي والفني وال�صينمائي. والأ

عالم دائماً  ففي فرن�صا، تنو�س و�صائل الإ

أو ع������دم الت�صديق  بين م�صت������وى الت�صديق ا

بوج������ود هذه الظواهر، والت�صاوؤل الدائم عن 

نادرة  المو�صوعية  حقيقتها...فالت�صديقات 

اأو حت������ى تائه������ة بمقابالت م������ع �صخ�صيات 

عالم غالباً  غير موثوقة، حيث اإن و�صائل الإ

»الباراب�صيكولوجيا«  نتائ������ج  ت�صتخ������دم  م������ا 

العلمية من اأجل بن������اء مو�صوعات »ح�صية«. 

�صخا�������س الراغبين  وله������ذا ال�صبب ف������اإن الأ

بالح�ص������ول عل������ى راأي منطق������ي مو�صوعي 

أبداً  ح������ول »الباراب�صيكولوجي������ا« ل يمكنهم ا

أو ال�صحف  اللج������وء للبرام������ج التلفزيوني������ة ا

ذات النت�صار الوا�ص������ع بين النا�س لبناء راأي 

مو�صوعي م�صتقل.

فم������ن اأج������ل الح�ص������ول عل������ى المعرفة 

ال�صحيح������ة، ما عليه������م اإل ق������راءة اأعمال 

أنف�صه������م، اإ�صافة اإلى  ومق������الت الباحثي������ن ا

ماين�صب اإلى »المت�صككين«.

 مجال الطب والعالج:

مازال كثير من النا�س في ع�صرنا هذا، 

مرا�������س الج�صدية من دون اأن  يعانون من الأ

يلقوا اإجابات وا�صحة ل������دى الطب. عندما 

ي�صل هوؤلء المر�صى اإلى مرحلة الياأ�س، قد 

يلجوؤون في نهاية المطاف اإلى الطب البديل 

مرا�صهم )كالعالج بالوخز  يجاد الحلول لأ لإ

بالمغناطي�س وغيرها  والمعالج������ات  بر،  بالإ

خرى(. من اأنماط العالج الأ
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ي�صتخ������دم الممار�صون عادًة في الواجهة 

»تقني������ات وا�صح������ة«، ولكن ف������ي الواقع يتم 

ال�صفاء بطريقة م������ا ورائية اأي غير مفهومة 

وغير م�صروحة من الناحية العلمية.

وعل������ى وجه العم������وم، يري������د المعالجون 

التو�صل لتفعيل ممار�صاتهم عن طريق العلم، 

أنه من ال�صروري بالن�صبة لل�صخ�س المعالج  اإل ا

اأن يكون محافظاً عل������ى اإيمانه بالماورائيات 

لك������ي يح�صل عل������ى فاعلية عالجي������ة، وعلى 

الرغم من وجود »المكتب ال�صحي في لورد« 

ف������ي فرن�صا، اإل اأن القليلين يتحفزون لدرا�صة 

عجازي«.  عقالنية لهذا النمط من العالج »الإ

وبالمقاب������ل، فاإن������ه ف������ي الولي������ات المتحدة 

مريكية، مايزال الطب البديل يتطور ب�صكل  الأ

أ�ص�س علنية ومهمة جّداً. م�صتمر وقائم على ا

:)New- Age( نظرية الع�شر الجديد

الجدي������د،  الع�ص������ر  أيديولوجي������ا  ا اإنَّ 

والمتفائلة ب�صكل وا�صح، تترك مجالً كبيراً 

كونها  »الباراب�صيكولوجية«،  الق������درات  اأمام 

تعلن ع������ن تبدل ج������ذري بالكائ������ن الب�صري 

الذي ي�صهد حالياً زيادة في الوعي و�صيطرة 

�صا�صية  بالروحانية. وتندرج المو�صوعات الأ

له������ذه الحركة الجتماعي������ة الثقافية �صمن 

أنها ت�صهد  لفي������ة الجديدة«. كم������ا ا اإطار »الأ

حالياً اعترافاً للعلم بمكانة الفكر والروح.

لق������د تطورت نظري������ة »الع�صر الجديد« 

ب�ص������كل كبير في كل م������ن الوليات المتحدة 

مريكية وفرن�ص������ا، اإل اأن موقف الموؤمنين  الأ

باأيديولوجيا الع�ص������ر الجديد بالن�صبة للعلم 

يت�ص������م بالتناق�س، فمن جه������ة، هناك رف�س 

يديولوجيا، حي������ث تت�صاوى  �صديد له������ذه الأ

المادية وتتعادل م������ع المجتمع ال�صتهالكي، 

وم������ن جهة اأخرى، هناك افتتان �صبه �صوفي 

ب�»النظريات الجدي������دة« والتي تترك الباب 

موارباً اأمام تدخل الوعي في العالم المادي، 

اإذ اإن معتنق������ي حرك������ة الع�ص������ر الجدي������د، 

ليمتلكون بغالبيته������م العظمى، قوة علمية، 

حرى موؤمنون براغماتيون، يلجوؤون  فهم بالأ

ل�صتخدام نتائ������ج البحث بعل������م النف�س من 

ن�صان اأو  اأجل دعم نظرياتهم ب�صاأن تحول الإ

التوا�صل العالمي بين الكائنات.

�صب������اع مه������م بالن�صبة لعلم  طالم������ا اأن الإ

الجتماع، ف������اإن هذه الحرك������ة الثقافية تعد 

رد فعل طبيعي على �صياع القيم الأخالقية، 

وعلى المادية ال�صائدة في ع�صرنا الحالي..

.www.paranormal.org  :عن موقع-

الم�صدر
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ثار.  باحث في الآ ❁

دها التاريخ خلدها التاريخ خلَّدها التاريخ الطيبة: مدٌن

د.خليل المقداد

❁

 طيبة / الطيبة :

إلبح������ث �إلبح������ث �إلى مجموعة  � نتط������رق في هذ�

ثرية �سو�ء في �سورية �أم في  م������ن �لمو�قع �لأ

هميتها  �ليون������ان نظر�ليون������ان نظر�ً لأ ������ر �س������ر �س������ر �أم في بالد � سم�سم�

اثار ال�سورية وتاثار ال�سورية وتاأثرها  وارتباطها الحميم مع الآ

اثر والتاثر والتاأثي������ر المتبادل بين  ابه������ا، ومن ثم التابه������ا، ومن ثم التاأ

كال الطرفين، وقد ذكرت في اأبحاٍث �سابقة 
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أنه من الم�ستوجب على الباحث حتى يفهم  ا

ارة في العال������م فعليه فهم سارة في العال������م فعليه فهم سارة في العال������م فعليه فهم  سالتاري������خ والح�سالتاري������خ والح�

ام سام سام  سهل ال�سهل ال� ������ام لما لس������ام لما لس������ام لما لأ س������ارة في بالد ال�س������ارة في بالد ال� ������ارة في بالد ال�س������ارة في بالد ال�س سالح�سالح�

ارة سارة سارة  س�سي�س وتطوير الح�س�سي�س وتطوير الح� ا فاعل في تا فاعل في تاأ من دوٍر

سارة في منطق������ة حو�سارة في منطق������ة حو�س النيل  ارة في منطق������ة حو�سارة في منطق������ة حو�س سومنه������ا الح�سومنه������ا الح�

وبالد اليونان .

سو�سو�س ثالثة مواقع  و�سو�س سولدين������ا في هذا الخ�سولدين������ا في هذا الخ�

اتاتاأخذ الت�سمية نف�سه������ا ولها ترابط تاريخي 

ر سر سر  سخر في م�سخر في م� حميم اأحدها ف������ي �سورية والآ

والثال������ث في بالد اليونان، وال�سبب في ذلك 

ت�سهيل عملية فهم التوءمة والتكامل المعرفي 

ي.سي.سي. س�س� �س�س سثري والتخ�سثري والتخ� والتاريخي والأ

:Thébes مدينة طيبة في م�صر

غريق قديماً ت�سمية طيبة على  إطل������ق الإطل������ق الإ أ ا

ر العليا سر العليا سر العليا  سالمدين������ة التي توجد في منطقة م�سالمدين������ة التي توجد في منطقة م�

والت������ي ا�ستمرت نحو األف ع������ام تقريباً؛ اأي 

في الفترة الواقعة بين )2080-1080ق.م(. 

ر سر سر  سمة م�سمة م� مة م�سمة م�س سوكانت المدينة في تلك الفترة عا�سوكانت المدينة في تلك الفترة عا�

ةسةسًة عندما  سارتها التاريخية خا�سارتها التاريخية خا� ارتها التاريخية خا�سارتها التاريخية خا�س سوفي قمة ح�سوفي قمة ح�

سهيمن������ت عل������ى كامل مناطق حو�������سهيمن������ت عل������ى كامل مناطق حو�������س البحر 

اف لذلك ساف لذلك ساف لذلك  سرقية، ي�سرقية، ي� رقية، ي�سرقية، ي�س س المتو�س������ط ال�س المتو�س������ط ال� سبي�سبي�س الأ

اكثر من اكثر من األف عام على نفوذها  أنها حافظت لأ ا

ومجدها البراق والالمع قديماً. 

اأن معرفتن������ا بمدين������ة طيبة القديمة  اإل

ا، ولذلك ف������ا، ولذلك ف������اإن ال�سم الذي اأطلقه  قليلٌة جداً

  Ouasetالم�صريون عل������ى المدين������ة با�صم

أنه������ا المدينة ذات  ق�ص������ر فذلك يعن������ي ا الأ

 Ouas ال�صلطة الملكي������ة وال�صيادة والتفوق

والتي كانت ت�صمل كامل المناطق التابعة لها 

لحقاً كما اأن ه������ذه المدينة العا�صمة كانت 

في بداية اأمرها عب������ارة عن �صيعة �صغيرة، 

اأما المدينة الكبرى فقد امتدت لحقاً على 

ح�ص������اب مناطق اأخرى بع������د اأن تمت عملية 

اندماج موحد للعديد م������ن القرى ال�صغيرة 

وال�صواح������ي القري������ب بع�صه������ا م������ن بع�س 

ق�صر   ومنه������ا الكرن������ك Oper-Souet والأ

Ouaset ف������ي الوجه القبل������ي على ال�صفة 
اليمنى من النيل.

أو�صع  وم������ن الموؤك������د اأن المدينة بلغ������ت ا

امتداد جغرافي لها Medamoud في تلك 

الفت������رة في الجهة ال�صمالية من مدينة طيبة 

حي������ث �صيد هناك معبد يع������رف با�صم معبد 

مبراطورية  مونت������و Montou في زم������ن الإ

الو�صط������ى وفي عهد الفرع������ون �صيزوتري�س 

الثان������ي Sésotris II ف������ي الموقع الذي تم 

أثرية عثر عليها �صمن  الك�صف فيه عن بقايا ا

تاأ�صي�ص������ات المعب������د الذي يع������ود اإلى العهد 

البطلمي. وكذل������ك اإيرمانت Ermant في 

الجنوب وعل������ى الحافة الي�ص������رى من النيل 

�س لكل من  أي�ص������اً معبد كرِّ حيث كان يوجد ا

.Tod وتود Montou لهة مونتو الآ
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وفوق ال�صاطئ المقاب������ل وفي المواجهة 

آثار وبقايا معبد يعود اإلى عهد  اأي�صاً مازالت ا

مبراطوري������ة الو�صطى باقي������ًة حيث �صهد  الإ

تو�صعاً وتجمياًل في زم������ن ملوك البطالمة، 

وكان ه������ذا الموق������ع ي�صكل �صيع������ة ومن ثم 

�صاحية للعا�صمة. وقد ت�صكل من جميع هذه 

ال�صواح������ي اإ�صافًة اإلى مدين������ة طيبة مركٌز 

كبيٌر اتخذ ليكون عا�صمة م�صر القديمة .

خرى والتي  ا الت�صمي������ات الم�صرية الأ مَّ
أ ا

 Het – Amon اأطلقت على مدينة طيبة مثل

له اآمون وهو ال�صم  حيت اآمون اأي مدينة الإ

القدي������م الذي ذكر في كت������اب العهد القديم 

فم�ص������دره يعود بال �صك اإل������ى اللغة العربية 

رامية والعبرية لمدينة طيبة  ذات اللهجة الآ

وال������ذي تكرر ذكره ف������ي العديد من المواقع 

ال�صوري������ة مثل موق������ع الطيبة في حوران في 

منت�صف الطريق بين مدينتي درعا وب�صرى، 

وكذلك قرية الطيب������ة وموقع الطيبة جنوب 

دم�صق بحوالى )10كم( واإلى الجنوب الغربي 

من مدينة الك�صوة بنحو)3كم(، وكذلك موقع 

مام اإلى الغرب م������ن مدينة حماة.  طيب������ة الإ

ث������م هناك موق������ع الطيبة في ب������الد اليونان 

أثين������ا والتي تاأ�ص�صت من  بالقرب من مدينة ا

قبل الفينيقيين ال�صوريين.

عظم  له الأ وجميع هذه المواقع تذّكر بالإ

مبراطوري������ة العربية الم�صرية  للمدين������ة والإ

أو ال�صوري������ة. اأما الموقع المقابل من الجهة  ا

خرى من نهر النيل فخ�ص�س ليكون مقبرة  الأ

لمدينة طيبة مع دير البحري ودير المدينة، 

ومدينة حابو Habouاأو مدينة الملوك من 

�صرة الرم�صي�صية Ramesseum، اإ�صافًة  الأ

اإلى وادي الملوك والملكات الذي كان يعرف 

أو الو�صط الغربي  با�صم الوا�ص������ط Ouaset ا

قدم عن اأهمية  حيث نجد هن������اك الدليل الأ

مدينة طيبة كموقٍع رئي�صي ومركز ولية .

أبو  وفي هذه المقبرة اأي في موقع ذراع ا

النجا Drah – Aboul – Negga بالقرب 

�صا�صي������ف تم العثور على  م������ن Assassif الأ

 Nomarques جداد بع�س القبور لهوؤلء الأ

لف الثالث قبل الميالد  الذين يعودون اإلى الأ

 Antif نتي������ف والذي������ن يعرف������ون با�ص������م الأ

الذي������ن �صجلوا مج������د طيبة. بع������د ذلك تم 

توحي������د م�صر من قبل الفرع������ون اأمنحوتب 

Mentouhoteb نح������و ع������ام )2080ق.م( 
حيث اأ�صبح������ت مدينة طيبة عا�صمة الدولة 

مبراطورية الو�صطى.  الجديدة في زم������ن الإ

وبف�صل ه������وؤلء الملوك الذي������ن ينتمون اإلى 

العائالت الالحقة بع������د القرن الثاني ع�صر 

له الرئي�ص������ي لمدينة طيبة  آم������ون الإ اأ�صبح ا

له الرئي�صي للدولة.  ومن ثم اأ�صبح الإ

وف������ي الزمن ال������ذي كانت في������ه طيبة 

عا�صمة الولية كان الملوك الهك�صو�س هم 
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أ�ص�صوا  أ�صي������اد طيبة وهم الذي������ن ا أم������راء وا ا

الوح������دة الم�صري������ة وبناء مج������د وعظمة 

المدينة التي تطورت وتو�صعت على امتداد 

فترة عهد ال�صاللة الثامنة والع�صرين وذلك 

أ�صرة  �صب������اب اإ�صتراتيجي������ة. ثم ج������اءت ا لأ

�صرة رم�صي�س من  الملوك الذين ينتم������ون لأ

ال�صاللة التا�صعة والع�صرين، وهذه ال�صاللة 

أ�ص�صت اأماكن اإقامتها في منطقة  هي التي ا

الدلتا ووحدت البالد.

: Karnak ا مدينة الكرنك اأمَّ

فتقع على ال�صف������ة اليمنى من نهر النيل 

ق�صر، وت�صمى  واإل������ى ال�صمال من مدين������ة الأ

حالي������اً با�ص������م الكرنك. وكانت ف������ي التاريخ 

الم�ص������ري القديم عبارة عن ق�صبة اأو �صيعة 

�صغيرة على �صكل بلدة متوا�صعة تطلق عليها 

ت�صمية قب������ط الجنوبية Opet – Isout ثم 

اندمج������ت لحقاً مع مجموع������ة من البلدات 

و�صكلت مدين������ة طيبة الكبرى. وجاءت �صهرة 

هذا الموقع الذي يتب������ع م�صر العليا بف�صل 

له  آم������ون الإ له ا وج������ود المعب������د المركزي لالإ

كثر  الرئي�صي للعائلة المالك������ة في طيبة والأ

�صه������رًة. ويظه������ر المعبد حتى الي������وم كمكاٍن 

كثر �صهرًة وات�صاعاً و�صخامًة، كما  للعبادة الأ

ثار  يعتبر في الوقت الحا�صر حقاًل ف�صيحاً لالآ

الم�صري������ة التي لم يبَق منه������ا اإل القليل من 

�صياء الت������ي كانت تتبع المعبد الذي يرجع  الأ

مبراطورية الو�صطى. في بنائه اإلى زمن الإ

وتم لحق������اً توظيف معظ������م المتبقيات 

بنية  بنية القديمة ومزجها مع الأ التابع������ة لالأ

أنه������ا ل تُظه������ر اأي �صيء عن  الالحق������ة، اإل ا

�ص������كل وهند�صة مبنى المعبد الذي يعود اإلى 

ولى الت������ي كانت تتو�صط  الفت������رة الزمنية الأ

مرحلتي������ن تاريخيتي������ن تم التع������رف عليهما 

وفهمهما من خ������الل ن�س كتابي فقط. ومع 

مبراطورية الحديثة برزت ال�صواهد  ظهور الإ

بنية الحقيقية  والمعطيات التي كانت تتبع لالأ

التي ا�صتمرت �صام������دة وقاومت العديد من 

العوام������ل الطبيعية وغيره������ا، وال�صبب في 

أنها كانت تعتب������ر كملحقات واإ�صافات  ذلك ا

ا�صتمرت حتى العهد الروماني. 

وزود المعب������د ب�ص������ت بواب������ات تجميلية 

أُتبع������ت جميعها اإلى معبد  �صخمة ومتتالية ا

له اآمون، كما ا�صتخدمت جميعها كمداخل  الإ

������دة؛ فالبوابة  تتبع لف�صح������ات و�صالت معمَّ

ولى م������ن هذه المداخل تق������ع حالياً فوق  الأ

ر�صي������ة التي تعود اإل������ى المعبد الذي يتبع  الأ

ب������دوره للعهد البطلمي حيث بلغ عر�س هذا 

المعبد )113م( وارتفاعه )43،50م( و�صماكة 

أم������ا ال�صال������ة الكب������رى  الج������دران )15م(. ا

وال�صهيرة في المعب������د فقد بنيت على �صكل 

دة يتم الدخ������ول اإليها من خالل  قاع������ة معمَّ
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البه������و الكبي������ر والبواب������ة التزييني������ة الثانية 

Pylône. وبلغ������ت مقايي�صها )103×52م(، 
ويرتكز �صقفها ف������وق )134( عموداً ن�صبت 

على �صكل �صتة ع�صر �صفاً منتظماً. ويالحظ 

اأن اأعم������دة الجناح المركزي فيها بلغ ارتفاع 

جنحة  كل واحد منه������ا )24م(، اأما اأعمدة الأ

الجانبية فيبلغ ارتفاع كل واحد )14م(. 

قدم لهذا المعبد اإلى  ويعود تاريخ البناء الأ

 Touhotmosis ول  الأ تحوتم�س  الفرعون 

أكمل������ت  I اأي نح������و ع������ام )1530 ق.م(. ث������م ا
عملي������ة البن������اء زم������ن الملك������ة حت�صب�ص������وت 

Hatshepsout، وبعد ذلك اأخذ كل فرعون 
من الفراعن������ة العظام الالحقين في ال�صاللة 

الثامنة ع�ص������رة والتا�صعة ع�ص������رة في اإدخال 

التزيين والتو�صي������ع والتجميل في البناء بدءاً 

من الفرعون تحوتم�س الثالث، وب�صكٍل خا�س 

ول Séthi I ومن ثم  أي�ص������اً الفرعون �صتي الأ ا

الفرعون رم�صي�س الثان������ي. وقد حول جميع 

عمدة  هوؤلء الفراعنة ال�صالة الكبرى ذات الأ

لبناٍء مبهر وعظيم حافظ على عظمته وبهائه 

حتى الوقت الحا�صر، ولهذا يُِكّن الجميع لهذا 

البناء ولمن قام ببنائه كل تقدير.

ا ال�صور الخارج������ي الم�صلع والف�صيح  مَّ
أ ا

فجاء بناوؤه محيطاً بالمعبد ب�صكٍل كامل وعلى 

�صكل �صبِه منحرٍف ليحت�صن في داخله بحيرة 

بنية  مقد�صة كبيرة، اإ�صافًة اإلى العديد من الأ

حج������ام المختلفة ومنها  ذات المقايي�س والأ

معبد رم�صي�س الثالث الملت�صق بالتجاور مع 

ال�صاحة الكب������رى، اإ�صافًة لذلك هناك معبد 

له خون�ص������و Khonsou الذي  �س لالإ خ�صِّ

كان يمثل القم������ر الذي كانت تقام له �صعائر 

التقدي�س في هذا المعب������د بعيداً عن معبد 

الكرن������ك في فترٍة زمني������ٍة قديمٍة جداً، ومن 

لهة موت  له اآمون والإ ث������م اندمج مع معبد الإ

آلهة ثالثية مقد�صة. و�صمن  من اأجل تكوين ا

ل������ه خون�صو فهو يعتبر  ه������ذه الثالثية كان الإ

لهة موت. وقد تم العمل  له اآمون والإ اب������ن الإ

ثري في معب������د خو�صو من قبل  والبح������ث الأ

ثار ال�صرقي  ثاريين التابعين اإلى معهد الآ الآ

في مدينة �صيكاغو . 

ح�صن  ويعّد المعبد في الوقت الحا�صر الأ

محافظة على بنائه من بين معابد الكرنك، 

كما تم التاأكد باأن بناء المعبد جاء في زمن 

الفرعون رم�صي�س الثالث اأي في بداية القرن 

الثاني ع�صر )ق.م(، ث������م تتابع العمل خالل 

أ�صرة رم�صي�س  عهد الفراعنة الالحقين من ا

وبع�س اأحفادهم مث������ل الفراعنة حيريحور

  Pinedjem I ول Hérihor وبنيجي������م الأ
  Néctanébo II وبنجيم الثاني ونختنبو الثاني

وبطليمو�س الثاني.

لهة موت التي ظهرت على  ا معب������د الإ مَّ
أ ا

�ص������كل الن�ص������ر المجنح فتم بن������اوؤه في موقع 
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أ�صي������رونAchéron بالق������رب من الكرنك،  ا

لهة موت في التقليد الالهوتي  وقد عرفت الإ

أنها زوجة  الم�صري وف������ي مدينة طيبة على ا

ل������ه اآمون، كما ج������اء ذلك ف������ي المفهوم  الإ

التيولوجي Théologie، ولهذا فقد احتل 

معبدها الق�صم الجنوبي من مجموع المعابد 

في الكرن������ك، كم������ا اأن �ص������ور المعبد ي�صم 

أي�ص������اً معابد الفراعنة اأمنوفي�س  في داخله ا

ورم�صي�������س   Aménophis III الثال������ث 

الثالث، وبذلك ارتبطت مع المعبد المكر�س 

له اآمون من خالل الرواق الذي بني على  لالإ

�ص������كل �صرادق محاط بركائ������ز يعود تاريخها 

اإل������ى الفرع������ون Horemheb حور محب 

�صرة الثامنة ع�صرة نحو  خير من الأ الملك الأ

)1330ق.م(.

خير ال������ذي يتبع هذه  ������ا المعب������د الأ مَّ
أ وا

المجموعة فهو معبد مونت������و؛ وهو اإله يتبع 

له������ة الفلكية الت������ي تعود في  مجموع������ة الآ

آلهة الدلتا. ويظهر على �صكل  جذوره������ا اإلى ا

أ�������س �صقر. وقد  أ�������سٍ �صديد برا رج������ل ذي با

�صرة الحادية  اتخذه ملوك طيبة التابعين لالأ

لهة الحامية والحافظة  ع�صرة كاإله يتب������ع الآ

في المدين������ة، ولذلك يظهر هذا المعبد في 

بنائه بهالة من الفخامة والزدهار في مدينة 

أي�صاً. وعلى الرغم من تربع  طيبة ومنطقتها ا

ولى في الن�صر  ل������ه اآمون في المرتب������ة الأ الإ

والرفعة، فقد نفذ الفرعون اأمنوفي�س الثالث 

ف������ي هذا المعبد عماًل جيداً ثم اكتمل بناوؤه 

تدريجياً في مراحل لحقة وخا�صًة في زمن 

. Nectanébo I ول الفرعون نختنبو الأ

: El Aqsur / Louxor  ق�شر مع المعبد موقع الأ

ق�صر  مر بالن�صبة اإلى موقع الأ وكذلك الأ

مر عبارة ع������ن �صيعة  فكان ف������ي بداي������ة الأ

يمن من  عربية م�صرية تقع على ال�صاطئ الأ

نهر النيل، وتعني في اللغة العربية مجموعة 

م������ن الق�صور، وت�صكل ف������ي مجموعها حالياً 

ثري������ة الهامة  واحدة م������ن المجموع������ات الأ

كث������ر محافظة والت������ي مازالت باقية في  والأ

منطق������ة طيبة القديمة. كما يطلق على هذا 

الموق������ع في التقليد الم�ص������ري القديم ا�صم 

 Opet reset اأو قبط ريزت Opet قب������ط

اأي قبط المن�صدة »الحرم الجنوبي« وح�صب 

ث������ار المتبقية فيه  المعبد ال������ذي مازالت الآ

أنه حرم  قائم������ة؛ فيعتبر هذا الم������كان على ا

اآمون، ولذلك كان يق������ام في المعبد في كل 

عام وقبل مو�صم في�ص������ان النيل اأجمل عيد 

له  قبط������ي. وخالل ه������ذا الحفل يخ������رج الإ

آم������ون من معبده في الكرن������ك للقيام بزيارة  ا

ق�صر واإلى المكان الذي تنت�صب فيه  اإلى الأ

معمدانية التعمي������د وتعرف با�صم عين اآمون 

.Amon – Min
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وكان المل������ك ي�ص������ارك ب������دوره في هذه 

المنا�صب������ة ويح�صر �صخ�صي������اً. وبعد العديد 

من الحتف������الت المتنوع������ة والمتعددة في 

معبد الكرنك تتم قيادة �صفن ومراكب تحمل 

له اآمون وه������م يحملون على  فوقه������ا كهنة الإ

له������ة اآمون وزوجته موت  كتاف تماثيل الآ الأ

Mout وابنهم خون�ص������وKhonso. وي�صير 
الموكب اإلى النهر، وفي المكان الذي تر�صو 

فيه المراكب الكب������رى وخالل هذا الم�صهد 

نا�صي������د وينطلق دخان البخور، كما  تن�صد الأ

ترتفع اأ�صوات المن�صدي������ن والمغنين بالغناء 

ن�صاد والمو�صحات على وقع قرع الطبول  والإ

والمزامير،  المو�صيق������ى  وع������زف  والدفوف 

وراد. وخالل هذا الم�صهد  زاهير والأ وتنثر الأ

لهة الذين يرعون  يتجمع الحج������اج برفقة الآ

الحتفالت ويتابعون الم�صير وال�صعود فوق 

ق�صر.  النيل متجهين اإلى الأ

وبعد ذلك يخ������رج الموكب المقد�س من 

النهر للذهاب اإلى المعبد حيث يقدم الجميع 

�صاحي والتقدمات والهدايا والهبات، ثم  الأ

�صاحي وتعر�س الهبات والهدايا في  تنحر الأ

اأجنحة المعبد المقد�������س والم�صفوفة على 

روقة والحرم المقد�س.  امتداد الأ

وبعد هذه الحتف������الت المركزية كانت 

ق�صر  تقام احتفالت م�صابهة ف������ي معبد الأ

أ�صهر هذه  ت�صتمر لمدة )27( يوم������اً، وكانت ا

الحتفالت تل������ك التي تمت في زمن �صاللة 

لهة اإل������ى الكرنك 
ا ع������ودة الآ مَّ

أ رم�صي�������س. ا

فتت������م تقريباً بالمنه������ج والتنظيم والظروف 

نف�صه������ا التي تمت فيها ف������ي حالة الذهاب. 

�صاحي بحيث  وفي هذه المنا�صبة تق������دم الأ

تذبح الثيران ذات القرون الجميلة والمزينة 

وراد. بالزهور والأ

وق������د تم بناء المعبد ف������ي زمن الفرعون 

اأمنوفي�س الثالث ف������ي نهاية القرن الخام�س 

ع�ص������ر وبداي������ة الق������رن الرابع ع�ص������ر قبل 

أن������ه لم يبَق م������ن البناء لحقاً  المي������الد. اإل ا

بنية  �صوى القليل من التحولت وعدد من الأ

التي تم������ت في عهد رم�صي�������س الثاني الذي 

اأ�صافه������ا على مقدم������ة المعب������د على �صكل 

بوابة تزيينية �صخمة Pylône، كما اأ�صاف 

الفرع������ون اأمنوفي�س الثال������ث �صاحة داخلية 

كبرى محاطة بمنه������ج تعميد وبوابة تزيينية 

اأخرى مزينة بم�صلتين من الغرانيت تتقدمان 

البوابة. وكانت واحدة منهما قد تم نقلها في 

عام )1836م( اإلى مدينة باري�س وتّم ن�صبها 

في �صاح������ة الكونكورد بالق������رب من الق�صر 

الرئا�صي في مقدمة �صارع ال�صانزليزيه. 

وق������د اأظهر الفنانون فوق ه������ذه الم�صلة 

اإبداعاته������م النحتية حي������ث عر�س الفرعون 

رم�صي�������س م�صاهد المعركة التي انت�صر فيها 

في معرك������ة قاد�س في �صوري������ة. وفي العهد 
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�صالحات  اإج������راء بع�������س الإ ت������م  البطلمي 

والتح�صين������ات الداخلية ال�صغي������رة. ويظهر 

المعبد بمجموعه كوحدة معمارية مترابطة 

ومكون������ة من كتلتين معماريتي������ن مق�صومتين 

قدم منهما مكونة  بحيث تظهر المجموعة الأ

م������ن معبدين كبيرين يختل������ف كل منهما عن 

له  خر؛ ففي جه������ة الجنوب نجد معبد الإ الآ

اآمون بالمعن������ى الحقيقي، وبالطبع كان هذا 

الم������كان محجوب������اً عن عام������ة النا�س ويمنع 

الدخول اإليه اإل للخا�صة .

قدا�س  ويتك������ون هذا المعبد من قد�س الأ

������دة Hypostyle ومحاط������ة  و�صال������ة معمَّ

دة اأخرى  ب�صالتي������ن �صغيرتين و�صال������ة معمَّ

ب�صكٍل عر�صاني، وعل������ى هذه ال�صالة تنفتح 

أي�صاً  َول، ونحو ال�صمال ا ال�صالت الثالث الأ

������دة ومحاطة ب�صكٍل  أربع �صالت معمَّ نج������د ا

م������زدوج ومحيط������ة بمذبح المعب������د ال�صعبي 

دة  الكبير المخ�ص�س للمركب وال�صالة المعمَّ

التي تتقدمه.

خيرة  ويت������م الدخول اإلى هذه ال�صالة الأ

من خالل �صالة ذات ثمانية اأعمدة تتقدمها 

دة ومزودة ب��� )32( عموداً  �صال������ة كبرى معمَّ

ذات منه������ج معد للكتابة كما هي حال اأوراق 

البردي. وهذه ال�صال������ة تفتح على ال�صاحة 

اأمنوفي�س  الكبرى والمعروفة با�ص������م �صاحة 

لهة موت  الثال������ث. وهناك تعر�س مراكب الآ

له خون�صو. وقد عر�صت  واآمون وابنهم������ا الإ

ه������ذه المراك������ب من جه������ٍة واأخ������رى داخل 

عم������دة الثمانية.  ال�صال������ة المعمدة ذات الأ

ثرية الحديثة في  كما اأظهرت الحفريات الأ

الموقع وجود كني�ص������ة بيزنطية داخل �صالة 

المعبد، اإ�صافًة اإلى العديد من الوثائق، كما 

تم الك�صف عن كني�صة بيزنطية اأخرى بنيت 

اأمام بوابة المعبد.

 Thébes   مدينة طيبة في اليونان

كان لهذه المدينة مكاٌن هام في التاريخ 

والح�ص������ارة اليونانية، وكان������ت تتبع منطقة 

غريقية الواقعة على �صفح منعزل  Béatie الإ
كروبول على المنطقة  ي�صرف من خ������الل الأ

ف������ي القرن الخام�س قبل الميالد، كما كانت 

ف������ي فترٍة زمنية ت�صكل ج������زءاً من عدة مدن 

أثين������ا. كما تقع  �صكل������ت حلفاً �ص������د مدينة ا

المدينة على بعد )55 كم( تقريباً كخط نظر 

أثينا في بالد  اإلى ال�صمال الغربي من مدينة ا

اليونان. وكان تاأ�صي�صها في فترٍة زمنية تعود 

لما قبل الميالد ولك������ن غير معروفة بدقة، 

ول  اإل اأن ال�ص������يء الموؤك������د اأن التاأ�صي�������س الأ

ج������اء من قب������ل قدمو�س الفينيق������ي ال�صوري 

الموؤ�ص�س القديم لهذه المدينة ومدن اأخرى 

في بالد اليون������ان، والمعروف تاريخياً با�صم

. Kadmea/ cadmée – Kadmos
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وقد فر�صت المدينة مع مدينة اإيبانيو�س 

�صيطرته������ا على ب������الد اليونان ف������ي الفترة 

362 ق.م(. وق������د  الواقع������ة بي������ن )371 – 

ثري������ة الحديثة اأن  اأظه������رت الحفري������ات الأ

لف الثالث ق.م،  المدينة كانت محتلة في الأ

وقد تم الك�ص������ف �صابقاً عن ق�صرين يعودان 

اأي  للعه������د المي�صين������ي )1450-1350ق.م( 

 ،)Helladique( الفترة الهيلينية الثاني������ة

كما تم العثور على اأخت������ام اإ�صطوانية بابلية 

تعود اإل������ى القرنين الخام�������س ع�صر والرابع 

ع�صر قبل الميالد .

كثر  كث������ر جمالية والأ ويبدو اأن البناء الأ

قدماً في المدينة ه������و منزل قدمو�س الذي 

تم تدميره لحقاً. وقد اأ�صبحت مدينة طيبة 

مركزاً لتحالف المدن في القرن ال�صابع ق.م، 

وم������ن ثم اأعلنت المدينة منذ القرن ال�صاد�س 

أثين������ا بتحالفها مع  ق.م الع������داء على مدينة ا

أنها ُهزمت  الفر�س في عام )480 ق.م(، اإل ا

ثينيين ف������ي ع������ام )457ق.م(.  من قب������ل الأ

وعندما ع������ززت موقعها وقوتها تحالفت مع 

 ،Sparte أثينا �صد مدينة اإ�صبارطة مدين������ة ا

 Cronée أنها تغلبت على مدينة كورنيه اإل ا

ثانيًة في عام )394ق.م(. 

كما اأن مدينة نيابول�س حليفتها ال�صابقة 

نجحت ف������ي التغلب على مدين������ة اإ�صبارطة 

�صبارطي������ون في معركة  Sparte ودح������ر الإ

لوكتري������ه Leuctres في ع������ام )371ق.م(، 

أثر معركة  اإل اأن نهاي������ة المدينة جاءت على ا

مانتينيه  Manttinéeفي عام )362ق.م(، 

ولذلك اأخذت المدينة في التقهقر والتراجع 

كبر ب�صحق  �صكندر الأ التدريجي. ثم ق������ام الإ

المدين������ة وطم�صها كلياً في عام )335 ق.م(، 

ث������م اأعيد بناوؤه������ا في ع������ام )316ق.م(. ثم 

بقيت حتى الحت������الل الروماني وعند ذلك 

أنها دمرت من جديد من  ثارت المدينة. اإل ا

قبل القائد موميو�س Mummius في عام 

)146ق.م( ث������م �صلبت ونهبت من قبل القائد 

آثار المدينة  أنه لم يبَق من ا �صول Sulla. اإل ا

أبنيته������ا الت������ي كان������ت تعبر ع������ن عظمتها  وا

وازدهارها الما�صي اإل القليل، اأما المدينة 

الحديثة والتي تعرف با�صم ثيفاي فقد بنيت 

على ح�صاب الموق������ع القديم، ولذلك ت�صبح 

ثرية �صعبة في المدينة.  الحفريات الأ

�صوار  وت������م الك�صف حديثاً ع������ن بع�س الأ

بواب التي تع������ود اإلى القرن الرابع ق.م.  والأ

وف������وق مدينة كادميا/قدمو�س تم لحقاً بناء 

د  خير على النمط الدوري المعمَّ المعب������د الأ

 ×46.25( وبمقايي�������س  )6×12م(  باأبع������اد 

22.80م(، كما تمتلك مدينة قدمو�س مقد�س 

أم������ا ال�صاحة العامة  بروناو�������س Pronao، ا

قورة فتقع اإلى ال�صرق من مدينة  كادميا/ الأ

أوكليا أرتمي�س وا قدمو�س ومال�صقة لمعب������د ا
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Euklia ، وف������ي الجه������ة ال�صمالية ال�صرقية 
ثري ال������ذي بني من قبل  يوج������د الم�صرح الأ

روقة فتتبع جميعها  �صول، واأما ما تبقى من الأ

مباني الجيمناز Gymnase )ال�صتاد (.

وفي الجنوب من مدينة كادميا/قدمو�س 

يوج������د معب������د هيراقل�������س ومبن������ى جيمناز 

أي�صاً، وف������ي ال�صمال وفوق ه�صبة كا�صتيللي  ا

Kastelli تم الك�ص������ف حديثاً عن قبر يعود 
للعه������د المي�صين������ي مع ملحقي������ن من النمط 

الهند�ص������ي دروم Dromoi بينم������ا كان������ت 

الجدران جميعها بما فيها ال�صقف مزينة من 

الداخل بر�صومات تزيينية مختلفة. 

ا القبر ال������ذي ي�صمى اأمفيون وزيتو�س  مَّ
أ ا

Amphion et Zethos فق������د بن������ي على 
نموذج التومولو�س Tumulus، ويوجد في 

داخله ناوو�س حجري �صغير منحوت ب�صكٍل 

دقيق و�صع ف������ي قبر التومولو�س المبني من 

حج������ر البريك/ القرمي������د الجيد الذي يبلغ 

قط������ره )20 م(، وفي فترٍة �صابقة تم الك�صف 

عن مبن������ى هرمي من النم������وذج نف�صه، وتم 

الك�صف عن مجوه������رات ذهبية، كما يوجد 

ف������ي محيط و�صواحي المدين������ة العديد من 

المعابد الكبرى، والمعبد الفريد الذي بقي 

 Kabirion من بينه������ا هو المعبد الكبي������ر

عل������ى بعد )8 ك������م( اإلى الغرب م������ن الموقع 

الذي تمت فيه الحفريات.

موقع الطيبة في �شورية:

أث������ري ذو تقليد نطوفي في  وه������و موقع ا

ح������وران جن������وب �صورية بالق������رب من مدينة 

درع������ا، ويقع اإلى الغرب م������ن مدينة ب�صرى 

نحو )20ك������م(، وعلى الحاف������ة الي�صرى من 

وادي الزي������دي حي������ث تنه�������س العديد من 

التالل البازلتية المتراكبة والكتل الحجرية 

بنية على �صكل  التي تتكوم فوق �صفين من الأ

أ�صوار طولني������ة تح�صر ف������ي داخلها حيزاً  ا

مكانياً حراً بعر�س نحو ع�صرة اأمتار. 

وفوق ه������ذا النطاق المركزي تم الك�صف 

في عام )1962م( عن موقع يعود اإلى فترات 

زمنية ترج������ع اإلى ما قب������ل التاريخ. كما تم 

العثور في هذا الموقع على العديد من اللقى 

ثري������ة ومنها اأدوات تع������ود لع�صور ما قبل  الأ

التاري������خ مثل البلط������ات والفوؤو�س والمناقير 

واأدوات �صوانية ومكا�صط ومحكات وغيرها، 

كم������ا تم العثور على اأدوات تعود لفترة مطلع 

التاريخ. 

كم������ا تم الك�صف ع������ن م�صاطب وا�صحة 

حدث التي  بنية الأ بينت حالة المرتفعات والأ

جاءت فوقها، ومنها كتل حجرية وظفت على 

أمت������ار لتكون قب������وراً من النموذج  بعد عدة ا

البرجي )التومولي( وهذه الدلئل الحجرية 

تعطي مدلولً جغرافي������اً للموقع الذي يعود 

لفترة ما قبل التاريخ.
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بنية  وعل������ى عم������ق )45�ص������م( تح������ت الأ

ر�������س تم الك�صف  البازلتي������ة القائمة فوق الأ

أكث������ر انتظاماً ومبنياً من  ع������ن �صرير بازلتي ا

أكث������ر دقًة ومنهجية، ويحدد  حجارة بازلتية ا

أي�ص������اً طبقة رمادي������ة مائلة  ه������ذا ال�صري������ر ا

لل�صمرة ب�صماك������ة )40 اإلى 55 �صم(. و كانت 

ثرية لكونها  هذه الطبقة غنية جداً باللقى الأ

أي�ص������اً. وتمو�صعت  أثرية بحد ذاتها ا طبق������ة ا

هذه الطبقة بدوره������ا فوق طبقة ترابية من 

حم������ر الذي �صه������د نوعاً من  ال�صل�ص������ال الأ

الت�صنيع في ق�صمة العلوي.

وقد اأظهرت ه������ذه المكت�صفات النه�صة 

ال�صناعي������ة الت������ي �صهدها الموق������ع وخا�صًة 

ف������ي ال�صبر المرك������زي والرئي�صي، ومن هذه 

المكت�صف������ات اأج������ران ومطاح������ن على �صكل 

رح������ى بازلتي������ة، اإ�صافًة اإلى ع������دٍد كبير من 

�صمر القاتم  دوات ال�صوانية ذات اللون الأ الأ

وال�ُم�ْصَمّر كلون ال�صوكولة.

أثرية  كم������ا تم العث������ور على مئة قطع������ة ا

معظمها من ال�صخور البركانية )ميكروتيك( 

مع القليل من المكا�صط والمحكات من نماذج 

زامي������ل، اإ�صافًة اإلى الحجارة  المناكي�س والأ

ذات المن�ص������اأ البركاني بنماذج هند�صية منها 

نماذج ثالثي������ة الزوايا والعدي������د منها يكون 

أو بروؤو�س م�صفح������ة و�صفائح ذات  �ص������اً ا مروَّ

أو م�صتطيلة و�صفائح  وجوه محدبة اأو مقعرة ا

مبت������ورة و�صفائح مهذب������ة ذات مقب�س. اأما 

دوات الميكروليتي������ة فتك������ون عل������ى �صكل  الأ

أو ب�صفائح ذات م�صطحات  �صة ا �صفائ������ح مروَّ

�صة وممتدة كثي������راً و�صفائح ذات  دائماً مروَّ

تحزيزات وتهذيبات. 

أ�صكال  دوات على ا وتميز الموقع بكثرة الأ

أو مناكي�س حجرية ومحكات واأدوات  اإزميلية ا

ذات مقاب�������س متع������ددة النم������اذج باأ�ص������كال 

�صة بم�صطحات ذات  �صة بتحدبات اأو مروَّ مروَّ

تهذيبات دقيقة، وقط������ع اأخرى ذات مثاقب 

واأدوات ذات فر�ص������ات وم�صننات تعطي كلية 

و�صمولية في ال�صتعمالت. 

كم������ا تم العثور على مناجل ذات �صفرات 

جزاء ذات تهذيب  عة وبع�س الأ �صفيحية ملمَّ

م�صطح بم�صطحات متباين������ة ومنها �صوكات 

أو م�صننات  ثالثية ال�صط������وح وثالثية الزوايا ا

متنوعة. اإ�صافة اإلى مناقير ذات مثقب مذيل 

ومناجل ثالثية الوجوه م�صننة بانحراف. كما 

تم العثور على اأجزاء من اأدوات مهذبة ب�صكل 

م�صطح، ومعكو�صة اأو مك�ص������وة اأو مح�صونة 

أنواع  رجح اإلى نوع من ا تنتمي بدورها على الأ

الن�صاب.

كما وجدت قطع ذات تهذيب كا�صح بتروي�س 

م�صطوب مع فر�صة مثقب وتروي�س ذي قاعدة 

مكورة وتهذيب بم�صطح معكو�س وقطع ذات 

اأجزاء من اأدوات الن�صابات المهذبة بحمالة. 
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وكذل������ك الن�صابات الكاملة الت������ي تنتمي اإلى 

�صة. نموذج ن�صابات بيبلو�س المروَّ

وبالنتيجة يبدو اأن موقع الطيبة المهيمن 

على ال�صهل المحاذي للوادي قدم دلياًل من 

�صوار الحجرية المحيطة  خالل ازدواجية الأ

عل������ى وجود مجتمع زراعي و�صناعي متطور 

قدم من مواقع  أو الأ في فت������رٍة زمنية قديمة ا

و�صط تعمقت  التاريخ ف������ي منطقة ال�صرق الأ

ف������ي قدمها في التو�صل اإلى مرتبة المجتمع 

الرعوي ومن ثم المجتمع الرعوي الزراعي 

ومن ث������م المجتمع الزراع������ي ال�صناعي ذي 

النماذج المبكرة.

وما ه������ذا الكم الهائل م������ن المكت�صفات 

ثري������ة اإل دلي������ٌل اأكيد على ذل������ك، كما تم  الأ

تدعي������م ذلك من خ������الل الدرا�صة التي تمت 

من قبل الباحث ب. دوكو�س الذي ك�صف عن 

مجتمع مار�������س ال�صيد ب�صكل وا�صع وخا�صة 

�صيد الغزلن والثيران والحيوانات المجترة 

ال�صغيرة والخيول. ونحن بدورنا هنا لم نقدم 

�ص������وى اأفكار عامة قام به������ا بع�س الباحثين 

ومنهم ماري كلير كوفان عن الطبائع العامة 

لل�صناعة على اأمل انتظار الدرا�صة ال�صاملة 

والمف�صلة في الم�صتقبل. 

وقد اأكدت درا�ص������ة التو�صعات الطبقية 

العلي������ا وال�صفل������ى عن وج������ود طبائع تظهر 

خ�صو�صي������ات قوية واأنماط معي�صة وو�صائل 

حي������اة ومه������ن مور�ص������ت ب������اأدوات متطورة 

وم�صنعة ومهذبة ب�صكل ح�صا�س ولمع. ويدل 

الك������م الهائل لهذه اللقى على وجود مجتمع 

ي�صكل ج������زءاً من المجتم������ع ذي الح�صارة 

النطوفي������ة وال������ذي ا�صتعم������ل اأدوات كانت 

ن������ادرة الوجود في الح�ص������ارات المعا�صرة 

لها ومنها المحكات والم�صننات والمناجل. 

ولهذا يكون من الموؤكد تثبيت هذه القرينة 

الموؤكدة بوجود المناج������ل الم�صننة وبع�س 

الن�صابات المحمولة.

دوات  ومن جهة اأخرى نجد اأن بع�س الأ

�صات من  الملتقط������ة من ال�صطح مث������ل المروَّ

نموذج بيبلو�س ومن مناجل م�صننة ومبتورة، 

م ذك������ره. وبالطبع  دلي������ل اأكيد على م������ا تقدَّ

أكي������د اأي�صاً على هذا  دوات دليل ا فه������ذه الأ

كثر تقدم������اً وال������ذي �صبق فترة  التط������ور الأ

لف ال�صابع ق.م واأن  ا�صتعمال الفخار في الأ

ه������ذا المجتمع كان من الجماعات التي كان 

أ�ص�صت الح�صارة  لها بع������د ح�صاري والت������ي ا

النطوفي������ة منذ وقت مبكر. كم������ا ل بد من 

دوات الزراعية ذات  لفت النظر اإل������ى اأن الأ

النم������اذج المتحولة والتي ت������م الك�صف عنها 

ومنه������ا المناج������ل وغيرها لم تُع������رف عند 

لف التا�صع  خرى �صوى في الأ المجتمعات الأ

ق.م وفي نهاية الع�صر النطوفي وخا�صة في 

منطقة المريبط وفي الخيام.
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وكنا نالحظ اأحيان������اً اأجزاء من اأدوات 

لف  زراعي������ة مهذب������ة تع������ود اإلى نهاي������ة الأ

خرى  دوات الأ التا�صع كانت مت�صابهة مع الأ

جاءت من ال�صوي������ة الثالثة في الحفريات. 

همية الالفتة  وهذا يعني الغنى الكبير والأ

للنظ������ر للم�صت������وى ال�صطحي ال������ذي تمت 

عداد الهائلة وغير  �صارة اإليه. وكذلك الأ الإ

دوات الم�صنعة في  المنتهية بالمقارنة بالأ

الم�صتوي������ات وال�صوي������ات المختلف������ة والتي 

أنها لم تتبدل مطلقاً والتي تعطي  تظهر لنا ا

النموذج المثالي للح�ص������ارة النطوفية في 

حوران وكما ه������ي مو�صحة وتظهر هنا في 

هذا العر�س.

واأخي������راً تق������دم مدينة الطيب������ة هنا اإلى 

جانب مواقع يبرود وقرن������ة فارا والمريبط 

�صواهد حية واأكيدة على الح�صارة النطوفية 

را�صي ال�صورية  التي انت�صرت عل������ى كامل الأ

والت������ي تعمقت في فل�صطي������ن وتتم درا�صتها 

بعم������ق في الوق������ت الحا�صر وذل������ك بف�صل 

هوؤلء النطوفيين في حوران.

ثرية ال�صورية رقم )23( عام )1973م(. - ماري كلير كوفان. الحوليات الأ

- j.von Beckerath Tais, und Theben. Glückstdt (1951).

- P. Berguet le temple D. Amon-Rê à Karnak Le Caire (1962).

- F, Bisson de la Roque Tôd Le Caire, (1937), AOTS, (2135-).

- H. T. Bossert Zur Geschichte von Karkamis RSO I (1952) pp – 67.

- p. Cloche Thébes de Béotie Paris (1952).

- A Dieter J Assmann et alii Grabung im Asasif 1963 -1970.  (6  vol).

- E. Drioton et alii, Rapport sur fouilles de Médamoud (2vol) Le Caire (1927- 1929). 

- A.Gayet le Temple de Louxor, Paris 1894.

- H. G. Güterbock «Carchemish» JNES (13), (1954) pp (102- 114).

- J. D. Hawkins, «Buillding Inscription of C» AS (22). (1972) pp (87- 114).

- D. G. Hogarth. C. L Woolley et R. D. Barnett, Carchemish,  I, Introductory. Londres  

1914; II, The Town Defense, 1921 ; III, The Excavation in the Inner Town, 1952.

 - J. Kamil, Luxor, A Guide to Ancient Thebes m, Londres, 1973.

 - P. Lacau, MAI, 43,2. Vandier, Manuel, II,2843 sq. 3.

 - E. Lefébure et alii, Les Hypogées royaux de Thébes (3) vol. Paris 1882 -1883.

 - G. Le grain, Les temples de K, Bruxelles, 1929.

الم�صادر والمراجع
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 - M. E. L. Mallowan, « Carchemish, Reflection on the chronology of the sculpture» AS, 

22. 1972. pp 63 – 85.

 - G.Maspéros. De Carchemis oppidi situ et historia antiquissima, Paris. 1872.

 - Mayence – Le Caire, 1972 – 1977.

 - Porter et Moss, II, 98 -100. 

 - Porer et Moss. I et II (The Theban necropolis et Theban Temples).

 - Guy Rachet. dictionnaire de l,archéology. Paris. 1983. pp 681- 682.

 - C. Robichon et A. Varille, Description sommaire du temple primitive de Médamoud, 

Le Caire,1940.

 - G. Steindorff et Wolf, Die thebanische Gräberwelt, Leipzig, 1936. (fouilles de Drah 

– Aboul – Nagga)

 - S. Symeonoglov, Kadmeia I. Mycenaean Finds from Thébes,Göteborg, 1973.

 - D.Ussishkin «Observation on some monument from C», JNES, 26 . 1967, pp 8792-.

 - A.Varille, C.Robichon, L,A. Christophe et alii. Karnak,, I-IV. B.I.F.A.O., 19,22,23,25 

(1943…); Karnak, V (Centre franco – égypptien d, étude des temples de Karnak).6, 

Paris, 1982.

 - F. Vian, Les origins de Thébes, Cadmos et les Spartes, Paris, 1963. «Chroniques des 

fouilles» BCH, (1964), 775- 779 ; (1966), 848- 853; 1968, 856- 862.

 - E.F. Wente et alii, The temple of Khonsu, I : Scenes of King Herihor in the Court,Chicago, 

1979.

 - H. E Wnlock, The Rise and Fall of the s Middle Kingdom in Thebes, New – York, 

1947.

 - W. Wolf, Das schöne fest von opet, Leipzig 1931.
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باحث واآثاري ومدير اآثار ريف دم�سق. ❁

ثري املجمع اجلنائزي يف تل اأم املرا الأ

د. محمود حمود

❁

أم المرا �شرق������ي حلب ويبعد   يق������ع تل ا

عنه������ا نح������و35 كم، عل������ى يمي������ن الطريق 

دي ودي وؤدي اإلى الرقة، وجنوبي بلدة دير حافر  والموالم

افة بين الفرات وحلب. شافة بين الفرات وحلب. شافة بين الفرات وحلب.  شف الم�شف الم� ف الم�شف الم�ش شف������ي منت�شف������ي منت�

�شكل التل �شبه دائري طول قطره )500م(، 

ا، ا، اإحداثياته احته نحو )شاحته نحو )شاحته نحو )25( هكتاراً شوتبلغ م�شوتبلغ م�

(36° 8'2.86.N 37° 41'35.12E)

أل������ف م������ن ت������ل مرك��زي ف������ي الو�ص��ط  وي�ت�ا
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ارتفاع������ه ال يزي������د ع������ن )9م(، ويحي������ط به 

قل ارتفاع������اً، وهو محاط  بقية الموق������ع االأ

ور خارجي ي�صل طوله نحو صور خارجي ي�صل طوله نحو صور خارجي ي�صل طوله نحو  صبتح�صين������ات و�صبتح�صين������ات و�

أربع بوابات.  )2ك������م(، تتخلله ثالث، وربم������ا ا

)كونه، 1983م، �ص59(.

أكب������ر مواق������ع ع�صور  ع������ديع������ديُع������دُّ الت������ل م������ن ا

البرونز في منطق������ة الجبول الخ�صبة، وهو 

اأهم مركز على طري������ق التجارة القديم بين 

الميناء الفراتي اإيمار ومدينة حلب »يمحاد 

القديمة«، وال������ذي ي�صل بين بالد الرافدين 

مل منطقة صمل منطقة صمل منطقة  صن������ه ي�صن������ه ي� أ ط. كما صط. كما صط. كما ا صوالبح������ر المتو�صوالبح������ر المتو�

الخ�صب������ة،  الزراعي������ة  الخ�صب������ة، ص������ي  الزراعي������ة  الخ�صب������ة، ص������ي  الزراعي������ة  ������ي  صرا�صرا� االأ توا�ص������ل 

������ي الرعوية ص������ي الرعوية ص������ي الرعوية  صرا�صرا� هل الجب������ول، باصهل الجب������ول، باصهل الجب������ول، باالأ صغرب������ي �صغرب������ي �

رقيه������ا، وهذا ما جعل من الموقع صرقيه������ا، وهذا ما جعل من الموقع صرقيه������ا، وهذا ما جعل من الموقع  صالجافة �صالجافة �

������اط االقت�صادي والتفاعل ص������اط االقت�صادي والتفاعل ص������اط االقت�صادي والتفاعل  صبوابة مهمة للن�صبوابة مهمة للن�

االجتماعي بين هاتين المنطقتين. 

ولى ع������ن الموقع جاءت  المعلوم������ات االأ

ه������ل الجبول صه������ل الجبول صه������ل الجبول  صثري ل�صثري ل� ������ح اص������ح اص������ح االأ صل الم�صل الم� ال��ال��ال ������ �من خ����من خ���

لوب صلوب صلوب  صويل هي�صويل هي� ويل هي�صويل هي�ص صجراه البريطان������ي ماك�صجراه البريطان������ي ماك� الذي اأ

ر صر صر  صم( ون�صم( ون� Maxwell Hyslop عام )1939
نتائجه عام )1943م(. لكن المعلومات التي 

إيف ماري واإيبال عن منطقة  إيف ماري و يف ماري وصيف ماري وص صر�صر� أ جاءت م������ن ا

الجبول، خالل الع�صور البرونزية، زادت من 

معرفة الباحثين واهتمامهم بالموقع، الذي 

������م في طياته مدين������ة »توبا« ص������م في طياته مدين������ة »توبا« ص������م في طياته مدين������ة »توبا«  صنه ي�صنه ي� أ يعتق������د ا

tuba القديم������ة التي جاء ذكرها عدة مرات 

لف الثالث وتم  في ن�صو�س اإيبال العائدة لالأ

كتابتها ب�صيغة »دوب Dob«، كما ذكرت في 

ن�صو�������س اأخرى من بينه������ا: ن�صو�س ماري، 

ل������ف الثاني، وكذل������ك حاتو�صا  العائ������دة لالأ

»بوغ������از ك������وي«، واآللخ الطبق������ة ال�صابعة 

 ،»Tuba حيث وردت ب�صيغة »توبا ،»VII«
لك������ن التنقيبات في الموق������ع لم تك�صف عن 

ن.  دلي������ل حا�صم له������ذا المو�صوع حت������ى الآ

 ،»Curvers and Schwartez1997:204«

.» SCHWARTZ.2007 b.p.512«و

أ�صها رولن تيفنان  بداأت بعثة بلجيكية يرا

Ronald Tefnin اأعم������ال التنقيب في تل 
أبو �صنة  أم المرا بالتوازي مع عملها في تل ا ا

)بي������ن �صنت������ي 1976و 1981م(، الواقع في 

المنطقة نف�صها غربي نهر الذهب. ثم تابعت 

بعثة م�صترك������ة هولندية اأمريكية اأعمالها في 

الموق������ع بدءاً من �صن������ة )1994م( وحتى �صنة 

)2010م(، ب������اإدارة كل م������ن هان�س كورفير�س

اأم�صت������ردام،  »جامع������ة   Hans Curvers
 Glenn Schwartz هولندا« وغلين �صوارتز

»جامعة جون هوبكنز: الوليات المتحدة«. 

اأعمال البعثة البلجيكية:

أثري������اً ورفعاً  اأج������رت البعث������ة م�صحاً ا

ونف������ذت مجموعة  للموقع  طبوغرافي������اً 

�صبار ظهر من خالله������ا اأن بداية  م������ن الأ
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�صكن الموقع تعود اإلى الع�صر البرونزي 

المبك������ر »نحو 2800 ق.م«، وا�صتمر حتى 

نهاية ع�ص������ر البرونز المتاأخر »1200ق.

م«، كما �صهد الموقع اإ�صغالً ب�صيطاً خالل 

هلن�صتية -  ع�صور متاأخرة »فار�صي������ة – 

رومانية«. 

وقد عث������رت البعث������ة في مرتف������ع التل، 

ثرية الثانيةII ، على بناء  و�صم������ن الطبقة الأ

ع������ام كبير تعر�س لحريق هائل اأدى لدماره. 

وفي اإحدى الغ������رف عثر على مجموعة من 

واني الفخارية لحفظ الموؤونة تماثل فخار  الأ

أ�صطواني مزجج ي�صبه  حماه )G( وعلى ختم ا

نماذج ال�صناع������ة الميتانية »اأختام كركوك«. 

كما عثر على  ج������زء من بناء اآخر ربما كان 

ق�صراً. »كونه، �س60« كم������ا تم العثور على 

دميتي������ن �صغيرتين من الحجر اإحداهما من 

أة جال�صة وا�صعة يديها  البازلت وتمثل ام������را

عل������ى �صدره������ا. »تفن������ان، 1983، �س261« 

ويعود تاريخ البناءين مع اللقى اإلى منت�صف 

لف الثاني ق.م.  الأ

ثرية الثالثة III تم العثور  في الطبقة الأ

طف������ال �صمن  عل������ى بيوت �صكني������ة وقبور لأ

جرار فخارية، تحيط بها ك�صرات من تماثيل 

وعرب������ات، م�صنوعة من الطي������ن الم�صوي، 

وتعود اإلى الع�صر البرونزي الو�صيط. »تفنان 

 III 1983 �س261«. وقد كان فخار الطبقة

 ،III وت������ل مرديخ ،G م�صاب������ه لفخار حماه

أبو �صنة VI. »كونه، 1983، �س60«. وا

وفي الطبقة الرابع������ة IV عثرت البعثة 

على فخار من الن������وع الب�صيط غير الملون، 

و فخ������ار يحم������ل زخارف على �ص������كل حزوز 

نفذت بطريق������ة التم�صي������ط الم�صابه لفخار 

أوان كروية ال�صكل  حماه GI، اإ�صافة لوجود ا

 .»I- o « و دم������ى فخارية ت�صبه فخار العمق

كم������ا ُعثر على قطعة من حج������ر ال�صتياتيت 

لت�صريحة �صعر تركب فوق راأ�س التمثال وهي 

ت�صبه بطريقته������ا ومادتها القطعة المكت�صفة 

في ق�صر تل مرديخ مما يدل على اأن تاريخ 

 Iو IIB يتطاب������ق مع الطبق������ة IV الطبق������ة

ف������ي تل مرديخ. كما تم الك�صف قرب البوابة 

ال�صمالية ال�صرقية للموقع عن جزء من �صور 

كبي������ر م�صيد بالحجارة يع������ود اإلى مرحلتين 

زمنيتين تعودان اإلى الع�صر البرونزي المبكر 

والو�صيط.

وتو�صلت البعثة بعد هذه الدرا�صات اإلى 

اأن الطبق������ة IV تماث������ل بمحتوياته������ا طبقة 

»مرديخ IIB وIB«، وباأن الموقع كان خالل 

هذه المرحل������ة عا�صمة اإقليمية يتبع لمملكة 

أ�صا�صياً لحماية القوافل القادمة  اإيبال ومركزاً ا

من حلب اإلى الفرات، ومحطة تجارية مهمة 

في منطقة بحيرة الجبول. 
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مريكي���ة الهولندية  اأعم���ال البعث���ة الأ

الم�شتركة:

مريكية الهولندية  تركزت اأعمال البعثة الأ

عل������ى درا�صة ن�ص������اأة المجتمع������ات العمرانية 

وتطوره������ا في منطقة الجبول، حيث تمكنت 

من التع������رف على حالة التم������دن والعمران 

المبك������ر الت������ي  �صهده������ا ال�صم������ال ال�صوري 

خالل تلك الفترة، ودور النخب الجتماعية 

فيها. »Yukich،2013،p.7«. كما اأعادت 

ثرية في  البعثة درا�صة وت�صنيف الطبقات الأ

أم المرا كان ومنذ  الموق������ع، وقد تبين اأن تل ا

لف الثال������ث وحتى منت�صفه مركزاً  بداية الأ

اإقليمي������اً �صغيراً تحت �صيط������رة اإيبال. وقد 

اأظهرت التنقيبات في طبقات هذا الع�صر، 

مجمع������اً عمرانياً كبي������راً اأحيط بتح�صينات 

أ�صوار وبوابات، ف�صاًل عن مجمع جنائزي،  وا

ه������و اأهم ما ت������م اكت�صافه ف������ي الموقع حتى 

ن، ويت�صمن قبور ال�صخ�صيات المهمة في  الآ

المدينة كما ت�صمنت هذه الطبقات من�صاآت 

معماري������ة ذات م�صت������وى متو�ص������ط، رقيق������ة 

أ�صا�صات  الج������دران مبنية م������ن اللبن عل������ى ا

أم  حجرية، وهي تقنية معمارية ا�صتمرت في ا

لف  المرا على امتداد الع�صور البرونزية »الأ

الثالث والثاني ق.م«.

وف������ي طبقات اأخرى، تع������ود اإلى الن�صف 

ل������ف الثالث ق.م ظهرت عمارة  الثاني من الأ

محلية ذات حجم �صغير اإلى ال�صرق وال�صمال 

كروبولي�������س«، في حين  م������ن مرتفع الت������ل »الأ

وج������دت اإل������ى الغرب من������ه م�صاغ������ل حرفية 

دوات المعدنية.  واني الفخارية والأ لت�صنيع الأ

»SCHWARTZ 2007 b,p513«، و»كرفر�س. 

ه�، و �صوارتز. غ، 2005، �س24«. واإلى ع�صر 

أبنية  أ« تعود مجموعة ا البرونز الباك������ر» 4. ا

ذات ج������دران �صميكة وعمارة حجرية دائرية 

ال�ص������كل كان������ت مليئة بالرم������اد ف�صرت على 

أنها حوا�صل لتخزين الحبوب. »�صوارتز، غ،  ا

وكيرفر�س. ه�������، 2012، �س372«.اأما ال�صور 

ال������ذي يحيط بالموقع فق������د تم الك�صف عن 

جزء منه في الجه������ة الغربية من التل، وهو 

يدل عل������ى اأن الموق������ع كان مدينة مح�صنة 

لفية الثالثة  خير من الأ كبيرة خالل الثلث الأ

ق.م. قب������ل اأن يت�صاءل ال�صك������ن فيه بحدود 

�صب������اب غير معروفة،  لفية، لأ نهاي������ة هذه الأ

وربم������ا كانت التغيرات البيئي������ة جزءاً منها. 

 »SCHWARTZ, 2007 b,p.513«

بعد فترة الجمود والنكما�س هذه، �صهد 

الموقع انبعاث������اً جديداً للن�ص������اط فيه وظل 

أم  مزدهراً طيلة الع�صر البرونزي الو�صيط »ا

أم المرا III.AG« وربما  المرا III. D« و»ا

كان هذا النبعاث مقترناً بان�صمام المدينة 

اإلى مملكة يمحاد »حل������ب« القوية والقريبة 

من الموقع. 
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وقد اأظهرت التنقيبات جزءاً من العمارة 

التي اأعيد ت�صييدها في هذا الع�صر ومنها، 

بع�������س التح�صين������ات المحيط������ة بالموقع، 

براج البارزة. والبيوت  �صوار والأ وتت�صمن الأ

ال�صكني������ة، التي احتوت عل������ى فخار واأدوات 

ت�صنيع الطعام �صنعت محلياً. »كرفر�س. ه�، 

و�صوارتز. غ، 2005، �س30«.

لك������ن اأهم ما تم الك�صف عنه في الطبقة 

العائدة لهذا الع�صر، من�صاأة »ال�صرح1« التي 

تم������ت اإ�صادتها ف������وق المداف������ن العائدة اإلى 

لف الثال������ث ق.م، وتتمثل بر�صيف دائري  الأ

كبي������ر، قطره 40 مت������راً وهي ت�صب������ه البناء 

»3ب« ف������ي اإيبال، »على الرغ������م من اأن هذا 

خير م�صتطي������ل ال�صكل واأكبر حجماً«.كما  الأ

تم اإ�ص������ادة �صور يحي������ط بالمرتفع المركزي 

كروب������ول(. »�صوارتز. غ، وكيرفر�س.  للتل »الأ

هان�س، 2012، �س370«.

خالل الع�صر البرونزي الحديث )1600-

1200ق.م(، م������رت �صوري������ة بمرحل������ة تعاقب 

فيه������ا نفوذ المملكة الم�صري������ة، والحثية، ثم 

الميتاني������ة الت������ي اأ�صبح الموقع ج������زءاً منها، 

مع وج������ود دلئل على عمارة محلية م�صتقرة، 

أبنية عامة  أنه لي�س هناك اأي دليل على ا بي������د ا

كبي������رة الحج������م ول على وج������ود تح�صينات، 

وكل ما ت������م الك�صف عنه هو بع�س الحوا�صل 

لتخزين الحبوب، »غلي������ن. �صوارتز، وهان�س. 

�������س370«، وطري������ق  كيرفر�������س، )2012م(، 

مر�صوف بالحج������ارة المتو�صطة الحجم، كما 

ول  عث������ر على رقي������م طيني م�صم������اري هو الأ

ن في منطق������ة الجبول،  م������ن نوعه حت������ى الآ

كادية،  وقد كتب بالخط الم�صماري واللغة الأ

ويت�صمن معلوم������ات اقت�صادية، تتعلق بمنحة 

�صخا�س، بح�صور الملك  مقدمة لعدد من الأ

 Shuttarna II الميتاني �صوتارن������ا الثاني

نح������و )1400ق.م(. والرقي������م يحمل طبعة 

أ�صطواني يخ�س �صلف �صوتارنا وا�صمه  ختم ا

�صاو�صتات������ار Sauastatar والخت������م ي�صابه 
اأختاما مماثلة وجدت في تل براك ونوزي. 

 .»Curvers H،Schwartez G,2002,P. 81«

المجمع الجنائزي:

يتمو�ص������ع ه������ذا المجم������ع و�ص������ط التل 

كروبولي�������س«، ويُ������وؤّرُخ لفت������رة  المرتف������ع »الأ

الع�صر البرون������زي المبّكِر »2500-2200ق.

ن  م«. وهو اأهم ما ت������م الك�صف عنه حتى الآ

أبعاده )150×150م(، عثر عليه  في الموقع، ا

�صنة )2000م(، وتم حتى )2010م( اكت�صاف 

ميرتين  اأحد ع�صر مدفن������اً، اأهمها مدفن الأ

كثر حفظاً،  �صغر حجماً والأ )رقم 1(، وهو الأ

حيث تاألَّف من ثالث طبقاتٍ من الهياكل، في 

أتان �صابتان )15-20�صنة(  على هناك امرا الأ

خرى، ودفن مع كل منهما  تواجه اإحداهما الأ
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طفل ر�صيع تم و�صعه عند الركبة، وترافقهما 

تجهي������زات من ذهب وف�ص������ة ولزورد. وقد 

و�صع������ت جرة مليئ������ة بال�صدف ق������رب راأ�س 

اإحداهم������ا، كانت تحتوي عل������ى الكحل، مما 

أة ف������ي قبِرها كامل  أن������ه َكاَن َمع المرا يعني ا

ُعّدة التجميل الخا�صة بها. الطبقة الو�صطى 

�صمت هيكلي������ن لذكرين بالغي������ن ربما دفنا 

�صوي������ة »م������ع ال�صابتين والطفلي������ن«، اقت�صر 

ث������اث الجنائزي المرافق لهما على القليل  الأ

من اللق������ى الم�صنعة من الف�ص������ة والبرونز 

دنى  ومنها خنجر وراأ�س رمح. وفي الطبقة الأ

يوج������د هيكل ل�صخ�س بالغ، لم يعرف جن�صه 

ب�ص������كل دقيق، يرافقه كاأ�س ودبابي�س ف�صية. 

 .»Schwartez, 2007.a,p.41«

باأر�صيت������ه  )رق������م4(  المدف������ن  وتمي������ز 

المج�ص�صة بالكل�س، وبوجود جدران ومن�صة 

عالية م������ن اللبن، وهي تجهيزات ربما كانت 

مخ�ص�صة لتقدي������م القرابين من اأجل اأرواح 

�ص������الف المدفوني������ن في������ه »كرفر�س. ه�،  الأ

و�صوارتز. غ، 2005، �س26«. وقد تمو�صعت 

محتوي������ات المدف������ن �صم������ن طبقتي������ن، في 

الدنيا وجدت ثالثة هياكل عظمية لبالغين، 

أنث������ى تم دفنها ب�ص������كل ثانوي مع  م������ن بينها ا

مجوهراتها الم�صنوعة من الذهب والف�صة 

ثاث مطع������م بق�صر بي�س  والع������اج، اإ�صافة لأ

النع������ام. كما عثر على طاولتي������ن �صغيرتين 

ب������ْت اإحداهما فوق  م������ن الحجر البازلتي ُركِّ

خرى ربما ا�صتعملتا لطحن م�صتح�صرات  الأ

التجميل. وم������ن اللقى اأي�صاً زوج من العيون 

الحجرية وجد �صمن حف������رة مربعة ال�صكل 

في الزاوية ال�صمالي������ة الغربية من المدفن. 

تك������ون  وق������د   »Schwartez,2007.a,p.41«

أكثر  هاتان العينان جزءاً من تمثال مركب من ا

من مادة قابلة للتلف.

على من المدفن وجدت ثالثة  في الطبقة الأ

أة. ومن المرفقات  هياكل، لذكر بالغ، ولولد، وامرا

بع�������س الدبابي�س الذهبية ولق������ى م�صنوعة من 

أ�������س وطوق للعنق.  الف�صة، منه������ا ع�صابات للرا

وهن������اك   »Schwartez،2007.a،p.41«

أ�صكال متنوعة ت�صتمل  أوان ف�صية ذات ا �صبع ا

آنية �صغيرة  أوان و�صحن فنجان وقدح وا على ا

لها مثع������ب. ووجد بالقرب م������ن الجمجمة 

مجموعة من الخ������رز الم�صنَّع من الالزورد 

حم������ر والذه������ب وغي������ره م������ن  والعقي������ق الأ

المواد، وهناك قطع م������ن �صدفيات وق�صور 

بي�س النعام ربما كانت م�صتخدمة للتطعيم. 

أ�صطوانية �صغيرة  أربعة اأختام ا أي�صاً ا ووجدت ا

م������ن ال�صل�صال مثقوبة عل������ى امتداد طولها 

واني« نق�س عليها  »بطاق������ات للتعليق على الأ

ن.  رم������وز كتابية لم يعرف معناه������ا حتى الآ

قداح المموجة  وقد تميز المدفن بوجود الأ

الطويل������ة و»القوارير ال�صوري������ة«، التي عادة 
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ماكانت ت�صتخدم للعطور والزيت والمراهم، 

اإل������ى نح������و 2350 ق.م.  ويع������ود تاريخه������ا 

»كرفر�س. ه�، و�صوارتز. غ، 2005، �س26«. 

بني������ت ج������دران المدف������ن )رق������م 5( من 

�صف������ل، ومن اللبن  الحج������ارة في جزئه������ا الأ

على، واحت������وى على بقاي������ا هيكلين  ف������ي الأ

خ������ر طفل،  لذكريي������ن اأحدهم������ا بال������غ والآ

أوان  »Schwartez,2007.a,p.41« رافقهم������ا ا

فخاري������ة، من بينه������ا ما يع������رف با�صم 

آنية ال�صمباني������ا العائدة لع�صر البرونز  ا

المبكر 3 )نحو 2500 ق.م(، وهي تدل 

على وج������ود طق�س الوليم������ة الجنائزية 

»كي�صبو«، ت�صابه تل������ك التي وجدت في 

ت������ل جرابل�������س تحتاني ف������ي المدفن302 

.»Schwartez,2007.a,p.49«

أكب������ر المدافن  يُع������دُّ المدف������ن )رقم6(، ا

أبعاده نح������و )960× 480�صم(،  المكت�صف������ة، ا

وعثر في������ه عل������ى هيكلين لذكري������ن بالغين 

وبقاي������ا تابوت خ�صب������ي، ودبابي�س م�صنوعة 

من الذه������ب والف�صة، وخرز م������ن الالزورد 

حم������ر وخنجرين من  والذه������ب والعقيق الأ

 .»Schwartez,2007.a,p.41« .البرونز

ا المدفن )رقم7(، فيتاألف من حجرتي  مَّ
أ ا

دفن ُوِجد في اإحداهما هيكل عظمي لولد 

يافع. وقد تم حفره في مكان مدفن قديم، 

وهو ما قد ي�صير لعدم احترام للقبور القديمة 

أيديولوجي  وبالتالي وجود �ص������دع اأو قطع ا

وربما �صيا�صي مع الما�صي. وقد يكون هذا 

القط������ع مترافقاً مع �صق������وط اإيبال والمدن 

كادي على المنطقة  التابعة لها والهجوم الأ

نحو 2200ق.م. »كرفر�س. ه�، و �صوارتز. غ، 

 .»Schwartez,2007.a,p.41« »262005، �س

بن������ي المدفن )رقم 11(، م������ن الحجر واللبن 

ويتاألف من غرفتين مت�صلتين بممر، وجدت 

بداخلهما بقايا هياكل عظمية، واأوان فخارية 

وحل������ي ذهبية، قطعتان منها على �صكل وردة، 

و�صريط ربما كانتا جزءاً من �صوار. »�صوارتز.

غ، وكيرفر�س. ه�، 2012، �س366«.

عثر في المجمع الجنائزي اأي�صاً على 

ر�س احتوت على هياكل  من�ص������اآت تحت الأ

عظمية لحيوان������ات، خ�صو�صاً من ف�صيلة 

كويد equids. فقد وجد جنوب  خيول الإ

المدف������ن1، بن������اء مربع ال�ص������كل من اللبن 

اأطل������ق عليه البناء )B(؛ وكان فيه هيكالن 

أ�صيهم������ا لحيوان من  عظميان م������ن دون را

ف�صيلة الحمار، وو�صعت جمجمتاهما على 

مرتف������ع اإلى جانب اإناء ل������ه فوهة �صغيرة. 

وهناك مجموعت������ان من الهي������اكل لثالثة 

كالب �صغيرة )جراء( وطفل اآدمي ر�صيع. 

ويوجد تحت المدفن1، هيكل عظمي من 

أ�������س لحيوان من ف�صيل������ة الحمار.  دون را
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 ،)D( وفي جنوب المدفن 1، هناك البناء

أربعة  وهو حو�س من اللبن احتوى بداخله ا

أربعة  هي������اكل عظمية مقطوع������ة الراأ�س وا

جماجم لحيوان من ف�صيلة الحمار، واأي�صاً 

اإناء بفوه������ة �صغيرة وعظ������ام طفل اآدمي 

ر�صيع. وعثر في المخلف������ات المو�صوعة 

فوق هذا الحو�س على جمجمتين لحيوان 

أي�ص������اً واإناء اآخر ذي  م������ن ف�صيلة الحمار ا

فوه������ة �صغيرة، وجثة طف������ل اآدمي ر�صيع 

 ،)A( مدف������ون في اإن������اء. واحت������وى البناء

أربعة هياكل عظمية  �صمال المدفن 1، على ا

لحيوان من ف�صيلة الحمار. »كرفر�س. ه�، 

و�صوارتز.غ، 2005، �س27«.

اإنَّ وجود هياكل ب�صرية في هذا المكان 

�صباب  أنها قتل������ت لأ ربم������ا كان ي�صير اإل������ى ا

طق�صية »قرابين ب�صرية( ويقوي هذا الراأي 

تداخ������ل هذا البن������اء مع المداف������ن والذي 

ن�صط������ة طق�صية.  ليوج������د له تف�صي������ر اإل لأ

.»Sarah Yukich,2013,p.8«

أنها  وقد اأظهر تحليل عظام الحيوانات ا

تخ�������س نوعاً مهجناً م������ن الحمير العادية 

وناغر«  �صيوي������ة »الأ والُحم������ر الوح�صية الآ

onagers. وتاأتي اأهمي������ة الكت�صاف من 
لف  كون الن�صو�س المكت�صفة والعائدة لالأ

الثالث ق.م، ومنه������ا ن�صو�س اإيبال، كانت 

أ�صارت اإلى نوع محّير من الخيول من  قد  ا

 ،kunga كويد و ي�صّمى بالكنغا ف�صيلة الإ

أن�صه. بار.اأن«. وهي  وورد ذكره ب�صيغ������ة »ا

نوع م������ن الخيول التي َكان لها قيمة كبيرة 

أر�صتقراطي������ِة �صورية وبالد ما  ج������داً عند ا

نها َكانت تُ�صتَخدم في جر  بين النهرين، لأ

عرب������اِت النخبِة، وت�صتخ������دم في مجالت 

أ�ص������ار العلماء الدار�صون  اأخرى لهم. وقد ا

للن�صو�������س المكتوب������ة باأّن حي������وان الكنغا 

kunga َكاَن هجين������اً ِمْن الحماِر العادي، 
 .onager أوناغ������ر والحم������ار الوح�ص������ي ا

أُّم  وهكذا ف������اإن الحيوانات الهجين������ة في ا

الم������را ربما تكون اأول بره������ان اأثري على 

وج������ود حيوان الكنغا. كم������ا اأن وجود هذه 

الحيوانات في المجمع الجنائزي اأمر كان 

له عالقة بالوجاهة الجتماعية المرافقة 

لل�صفوة وعجالتها الحربية. »كرفر�س. ه�، 

و �صوارتز. غ، 2005، �س27«.

اإنَّ دف������ن هذه الحيوان������ات في المجمع 

الجنائ������زي نوع من الوجاه������ة الجتماعية 

التي كان يتباهى به������ا اأفراد الطبقة العليا 

من المجتم������ع، نظراً لرتف������اع ثمنها، كما 

يمكن اأن يكون لها دور اآخر، في القبر وهي 

نقل روح الميت اإلى العالم ال�صفلي. 

.»Sarah Yukich,2013,p.8«

ت�صي������ر ن�صو�������س اإيبال اإل������ى اأن توبا »تل 

أم الم������را«، كان يحكمها مل������ك وملكة، لهما  ا
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نفوذ محلي �صغير ومح������دود، وهي بالطبع 

لي�صت على م�صتوى واأهمية المراكز الكبرى 

نف�صه������ا مثل اإيبال وم������اري. وهذا ما تعك�صه 

تجهيزات المدافن، الت������ي وعلى الرغم من 

أنها لم تكن بم�صتوى تلك  قيمتها الثمينة، اإل ا

التي وجدت في مدافن اإيبال، اأو في مدافن 

أور الملكية جنوب بالد الرافدين والتي تعود  ا

لف الثالث، اأو مدفن قطنة »تل  لمنت�صف الأ

ل������ف الثاني. فال تزيد  الم�صرفة« العائد لالأ

كمي������ة اللقى الذهبية التي ترافق الميت في 

أم المرا عن )200غرام( من الذهب،  مدافن ا

وه������و اأقل بكثير م������ن الم�صنوعات الذهبية 

التي رافقت مدافن ال�صفوة في اإيبال. وقد 

اأوردت الن�صو�س اأن اأح��������د الراحلين تلقى 

م��������������ا مجموعه )1000 وحتى 2000 غرام( 

من اللقى الذهبية من بين هدايا التقدمات. 

.»Schwartez,2007.a,p.43«

اإنَّ تمو�ص������ع ه������ذه المجم������ع الجنائزي 

في مكان مميز م������ن الموقع و�صط المرتفع 

كروبولي�س«، حي������ث يمكن اأن  المرك������زي »الأ

ي�صاه������د م������ن كل قاطني المدين������ة، وكذلك 

خ�صائ�س هذه المدافن، وبناء جزء منها فوق 

ر�س ومجاورته������ا لبع�صها ب�صكل  م�صتوى الأ

منظم اإل������ى حد بعي������د ومحتوياتها الثمينة، 

وال������دور الكبير الذي لعبته في حياة ال�صكان 

والذي دام لفترة طويلة، وا�صتمرت على مدى 

فترة زمنية تبلغ قرني������ن اأو ثالثة قرون، كل 

هذا يدل على المكانة  الجتماعية الرفيعة 

لل�صخ�صي������ات المدفون������ة، وربم������ا كانوا من 

�صر المحلية الحاكمة. كما اأن وجود  اأفراد الأ

غرا�س المتنوعة  واني الفخاري������ة ذات الأ الأ

أو للتخزين  �صواء التي ت�صتخ������دم للتقدمات ا

أو لال�صتخدام اليومي في الطعام وال�صراب،  ا

أواني ال�صكب )الم������اء وغيره(  ذات  ومنه������ا ا

الفوه������ات ال�صغيرة، ي�صير لممار�صة طقو�س 

 kispum احتفالي������ة واإقامة وليمة الكي�صبو

المعروفة جي������داً في بالد الرافدين و�صورية 

�ص������الف الراحلين وخا�صة  من اأجل راحة الأ

 »Schwartez,2007.a,p.49« ،الملوك منهم

�صالف، المعروفة  أي�صاً بعبادة الأ وهي ترتبط ا

في المنطقة منذ وقت مبكر.

أي�صاً اإ�صادة )ال�صرح 1(، في  ويع������زز ذلك ا

ع�صر لح������ق »البرونز الو�صيط«، فوق مدافن 

غرا�س  لف الثالث. وال�صرح بناء مخ�ص�س لأ الأ

احتفالي������ة طق�صي������ة، وي�صي������ر بن������اوؤه في هذا 

المكان، اإل������ى اإعادة العتب������ار لهذه المدافن 

�صالف ف������ي الموقع  وا�صتمراري������ة عب������ادة الأ

واإحي������اء لذكراهم، خالل الع�ص������ر البرونزي 

الو�صيط )2000- 1600ق.م(، وذلك بعد فترة 

زمات والنقطاع وعدم ال�صتقرار �صادت  من الأ

نهاية الع�صر البرونزي المبكر. »كرفر�س. ه�، 

و�صوارتز. غ، 2005، �س27«. 
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ويرتبط مع هذا الر�صيف)ال�صرح1(، 

بئ������ر ُعثَر فيه على 12 جثة ب�صرية لرجال 

ون�ص������اء واأطفال قتل������وا ب�صربة قوية على 

الراأ�س، وفوقه������ا ع�صر طبقات من عظام 

الحيوانات. وما زال يتعين تحديد ما اإذا 

كان������وا �صحايا لكارث������ة ع�صكرية »الهجوم 

أنهم قدموا  أو ا أنه������م اأعدموا، ا أو ا الحثي« ا

أنه لم يح�صم  على �صبي������ل الت�صحية. كما ا

بعد فيم������ا اإذا كان هذا البئر بناء طق�صي 

لهة  ل������ه عالق������ة بتقدي������م القرابي������ن لالآ

والم������رور عبره للعالم ال�صفل������ي وبالتالي 

�ص������الف، ب�صكل م�صابه  ارتباطه بعبادة الأ

 ،Abi »آبي لبناء تل موزان المعروف بال� »ا

وهو على �صكل بئر اأر�صي كبير مبني من 

الحج������ر ي�صم في طبقاته ودائع طق�صية. 

»�صوارت������ز. غ، وكيرفر�������س. ه�������، 2012، 

�س368، 373«.

كل هذا يوؤ�صر اإلى اأن المجمع الجنائزي 

�ص������الف، ب�ص������كل  كان مرك������زاً لعب������ادة الأ

م�صابه لبع�س مواقع الفرات مثل جرابل�س 

التحتان������ي وت������ل البنات وت������ل البيعة وتل 

اأحمر، والتي كانت مدافنها اأي�صاً ظاهرة 

ب�صكل وا�صح ومتو�صعة في �صدارة مراكز 

بنية الجنائزية  التجمع ال�صكني. لك������ن الأ

أم المرا تختلف عن ه������ذه المواقع  ف������ي ا

ن�صاءات  م������ن حيث حجمه������ا الكبي������ر والإ

المرتبطة بالت�صحي������ات والطول الن�صبي 

لتتاب������ع مدافنها. ويمكن افترا�س اأن هذا 

التتابع الخا�س بالمدافن كان م�صتخدماً 

�صر  با�صتم������رار من قب������ل العائ������الت والأ

الحاكمة المهمة. »كرفر�س. ه�، و�صوارتز. 

غ، 2005، �س27«

في الحقيقة، ل يت�صع المجال للحديث 

عن المكت�صف������ات، الثابتة والمنقولة، التي 

أم الم������را، لهذا تم التركيز في  جاءت من ا

نها �صاهمت  هذا البحث عل������ى المدافن لأ

ف������ي تعريفن������ا بالجانب الروح������ي لديانة 

لف  ال�صوريين القديمة، من������ذ منت�صف الأ

الثالث قبل المي������الد، وقدمت الكثير من 

ف������كار الجديدة، ومنها فك������رة مرافقة  الأ

المقربين من ال�صخ�صيات الملكية، ل�صيما 

�صياده������م الراحلين،  الحرا�������س والخدم، لأ

أور الملكية »جنوبي بالد  كما ف������ي مدافن ا

الرافدي������ن«، وهي الفر�صية التي يقول بها 

رئي�س البعث������ة، غلين  �صوارت������ز، مع �صيء 

مر  ن التحقق من هذا الأ من التحف������ظ، لأ

أكث������ر و�صوحاً، مثلما  يحت������اج اإلى براهين ا

يحتاج التحقق من ا�صم الموقع »توبا« اإلى 

براهي������ن حا�صمة. ولكن كل هذا ي�صير في 

النهاية  اإلى اأهمي������ة هذا الموقع الواعد، 

واإلى ثراء وتن������وع الثقافة ال�صورية وثقلها، 

منذ فجر التاريخ.
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ثرية  أم المرة، تعريب ح�صن كم������ال، »الحوليات الأ أبو �صنة وا - تفن������ان. رولن، الحفري������ات البلجيكية في ت������الل ا

ال�صورية، العدد33، ج2«، دم�صق، )1983م(، �س )262-259(.

مريكي������ة الهولندية العاملة  - �صوارت������ز. غ، وكيرفر�������س. ه�، تقرير مو�ص������م )2010م( الخا�س بحفريات البعثة الأ

ثرية في �صورية، العدد ال�صاد�س«، دم�صق )2012م(، �س  أم المرا، محافظة حلب، »مجلة الوقائع الأ ف������ي تل ا

.)373 -365(

ثرية  أم المرا )1994 – 2004م(، ترجمة ح�صين عبد الب�صير)الحوليات الأ - ُكرفر�س.هان�������س، و�صوارتز. غلين، ا

ال�صورية، العدد 48/47(، دم�صق )2005م(، �س )33-23(. 
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باحث في التاريخ. ❁

اإ�شكالية الكتابة التاريخية

ول والثاين الهجريني  يف القرنني الأ

عبد اهلل ال�سليمان

❁

إ المرحلة التي �سبقت الإ المرحلة التي �سبقت ال�سالم:

الم شالم شالم –�ش�أنهم �ش�أن  ش�ش� إ عمل العرب قبل الإ عمل العرب قبل الإ

�ر ت�ر ت�ريخهم ونقله  �تذك�تذك� تذكشتذكش شخرى- على ا�شخرى- على ا� مم الأ الأ

من جيل اإلى جيل عبر الرواية ال�شفهية التي 

أ�شعارهم واأخباره������م، وا�شتهر  منت ف������ي شمنت ف������ي ُشمنت ف������ي ا ش�ش�

لوب.شلوب.شلوب. ش�ش� البدو منهم بهذا الأ

ير في شير في شير في  شوكان الفك������ر التاريخي عندهم ي�شوكان الفك������ر التاريخي عندهم ي�

أي������ام العرب،  اب وشاب وشاب وا شن�شن� ي������ن: الشي������ن: الشي������ن: الأ شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ ااري������ن ااري������ن ا اري������ن شاري������ن ش شم�شم�
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ّثّب������تثب������تثّب������ِت القبيلة من  ثب لتثب لتَ ن�س������اب و�سيلًة وكان������ت الأ

جرة الن�سب، سجرة الن�سب، سجرة الن�سب،  سكيد ذاتها من خالل �سكيد ذاتها من خالل � اهويتها، وتاهويتها، وتاأ

اي الوع������ي بالذات، وفك������رة التاي الوع������ي بالذات، وفك������رة التاأريخ عند اأي  أ ا

جماعة اإن�سانية تنطلق من وعيها بذاتها.

وم������ا يميز الخب������ر التاريخي ف������ي التراث 

لري لري ل عالقة  ري سري س سنه حدث ب�سنه حدث ب� ا�سالم با�سالم باأ إالعربي قبل الإالعربي قبل ال

غريق. إلهة فيه، كما هو الحال عند الإلهة فيه، كما هو الحال عند الإ اللاللالآ

خيم سخيم سخيم  س في ت�س في ت� إواإْن لعب الخيال دوراً كبيراً إو

خذ بعين العتبار  دائها. مع السدائها. مع السدائها. مع الأ س�س� وقائع������ه واأ

التناف�������س بي������ن القبائل العربي������ة و�سعي كل 

إقبيلة اإل������ى تمجيد نف�سها والظهور بالمظهر  إقبيلة 

أي������ام العرب  المثال������ي، لذلك ل������م يكن رواة ا

يد سيد سيد  س بقدر ما ي�س بقدر ما ي� إيعنيه������م الحدث التاريخي اإل إيعنيه������م الحدث التاريخي 

ا وفق  ا وفق ما وفق مَّ إت قبيلتهم، اإ إت قبيلتهم،  ل�سالفهم وبطول�سالفهم وبطول آث������ر اأ ابمابما

أو اأمانيه������م. وهك������ذا حل هذا  وراته������م سوراته������م سوراته������م ا ست�ست�

)1(
التمجيد محل الحقيقية التاريخية.

رة �س������كان اليمن، سرة �س������كان اليمن، سرة �س������كان اليمن،  س������ا الع������رب المتح�س������ا الع������رب المتح� ������ا الع������رب المتح�م������ا الع������رب المتح�مَّ أ ا

بة سبة سبة  سو �سو � أ س�س�س التاريخية ا �س�س س عن الق�س عن الق� السالساًل سنهم ف�سنهم ف� افافاإ

اساساً سخبارهم نق�سخبارهم نق� انوا انوا اأ نوا التاريخية التي تناقلوها، دونوا التاريخية التي تناقلوها، دوَّ َّالتاريخية التي تناقلوها، دوَّ

ورهم سورهم سورهم  سوبالح������رف الم�سند، على ج������دران ق�سوبالح������رف الم�سند، على ج������دران ق�

ق حوالهم. وهي توثق حوالهم. وهي توثِّق  ومعابدهم ورووا فيه������ا اأ

ر قبل سر قبل سر قبل  سللمرحل������ة الممت������دة بين الق������رن العا�سللمرحل������ة الممت������دة بين الق������رن العا�

. وكانت 
)2(

الميالد والقرن ال�ساد�س الميالدي

أنواع  لهة، وا أ�سم������اء الآ من سمن سمن ا س تت�س تت� سه������ذه النقو�سه������ذه النقو�س

سفراد، وبع�سفراد، وبع�س أ�سم������اء القبائل والأ القرابين، وا

فراد،  القوانين التي تحكم عالقات النا�س بالأ

همية التاريخية  وبو�صعنا اأن نتلم�������س منها الأ

دارية. لبع�س المنجزات ال�صيا�صية والإ

������ا الق�ص�������س ذات الطاب������ع التاريخي  مَّ
أ ا

الت������ي رواه������ا الق�صا�ص������ون الجوال������ون عن 

مل������وك اليمن وع������ن بطولته������م واأعمالهم، 

������ر عن مدى وعي ع������رب الجنوب بفكرة  تعبِّ

التاري������خ. وبحكم اأن ع������رب الجنوب عرفوا 

نُُظم������اً �صيا�صية واجتماعي������ة متقدمة ن�صبياً 

عن تلك الت������ي عرفها عرب ال�صمال، ولعبوا 

آنذلك.  دوراً ب������ارزاً في التج������ارة الدولي������ة ا

لذلك اأتت الروايات التاريخية من�صجمة مع 

ذلك الو�صع، فقد اهتم الق�صا�صون باأخبار 

المل������وك وماآثرهم ومنجزاته������م، وبالممالك 

التي كانت على عالق������ٍة باليمن وباأخبارها. 

ة  لك������ن وعيهم بالتاريخ ظل غي������ر نا�صج لعدَّ

أ�صباب، اأهمه������ا اأن هذه الق�ص�س لم تعتمد  ا

على توقيت زمني يربط بينها، مما يدل على 

اأن الوعي بالزمن باعتب������اره قاعدًة للحدث 

التاريخ������ي كان بعيداً عن ه������ذا النمط من 

الكتابة التاريخية في تلك الع�صور. ولم تكن 

هذه الق�ص�س ذات الطابع الملحمي تهدف 

اإل������ى الحقيقية التاريخية. وغالباً ما يختلط 

 وهي على حد 
.)3(

�صط������ورة فيه������ا التاريخ بالأ

قول ابن خلدون: »بعيدة عن ال�صحة عريقة 

أ�صبه باأحاديث الق�ص�س  في الوهم واللغط وا

.
)4(

المو�صوعة«
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أن�صابهم.  ودّون اأهل الحي������رة اأخبارهم وا

وي������روى اأن النعمان مل������ك الحيرة اأمر بن�صخ 

ن������ت له ف������ي الطنوج  أ�صع������ار الع������رب، فدوِّ ا

بي�س،  )الكراري�س( ثم دفنها ف������ي ق�صره الأ

أيام ثورة المختار بن اأبي عبيد  وقد نب�ص������ت ا

. وقد دونت بع�������س النقو�س في 
)5(

الثقف������ي

م������ارات الحدودية في جنوب بالد ال�صام،  الإ

ول تزال موجودًة، كالنق�س الجنائزي الموؤرخ 

ب�صنة 328م والذي وجد في منطقة النمارة 

مارات ال�صورية الحدودية، وهو  في اإحدى الإ

يحيي ذكرى »امرئ القي�س ابن عمر، ملك كل 

كليل واأخ�صع قبائل  الع������رب، الذي ارتدى الإ

أ�ص������د ونزار وملوكها«. انته������ت هذه المرثية  ا

بالدع������اء اأن ما ناله امروؤ القي�س لم ينله اأي 

مل������ٍك حتى هذا الوقت. ونق�������س »�صراحيل« 

الموؤرخ ب� 568م.

البدء بالتدوين:

لي لبع�س  وَّ
أ أ تدوين ا �صالم بدا لما جاء الإ

ح������داث منذ عه������د النبي، كان  م������ور والأ الأ

ح�صاء الذي جرى في عهده عليه  اأهمها الإ

ال�صالة وال�صالم. خالل الع�صر الرا�صدي لما 

�صالمية وكثرت الغنائم  ات�صعت الفتوحات الإ

أ�صار بع�س ال�صحابة على عمر بن الخطاب  ا

أ�صماء الجند  ب�صرورة اإن�صاء ديوان لت�صجيل ا

واأعطياتهم، وديوان للجباية لمعرفة ما يرد 

لبيت مال الم�صلمي������ن من اأموال، وكان لهذه 

اأهميتها  اأهميتها التاريخي������ة بقدر  الخطوة 

أ الم�صلم������ون بتدوي������ن  القت�صادي������ة. وب������دا

بع�������س اأقوال النبي علي������ه ال�صالة وال�صالم 

وبع�س اأخب������اره لمنفعة دينية خا�صة، اأي اإن 

نف�صهم، وكانوا عند  مر لأ ال�صحابة قاموا بالأ

تدوي������ن كل قول ي�صجلون المنا�صبة التي قيل 

�صباب التي دعت للقول، وكان هذا  فيها والأ

خبار ر�صول اهلل وتاريخ  جمعاً غير مبا�صٍر لأ

. وكان يَُرى عبد اهلل بن عبا�س »ومعه 
)6(

حياته

ألواحاً يكتب عليها ع������ن اأبي رافع �صيئاً من  ا

)7(
فعل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم«.

تن�صب مرحلة بواكي������ر تدوين التاريخ 

حبار وه������و من يهود اليمن،  اإلى كعب الأ

أ�صل������م زمن اأبي بك������ر ال�صدي������ق، وقدم  ا

المدين������ة زمن عمر ب������ن الخطاب، واأخذ 

مم  عن������ه الم�صلم������ون اأخبار اليم������ن والأ

الغابرة، توفي ف������ي حم�س عام )32ه�/ 

�صنة 656م(. ول� عبيد بن �صربة اأحد حكماء 

أ�صلم،  الجاهلي������ة، الذي اأدرك ر�ص������ول اهلل وا

كتب عن تاريخ اليمن بناء على طلب معاوية 

ب������ن اأبي �صفيان، ال������ذي كان �صغوفاً بالتاريخ 

يخ�ص�������س �صطراً م������ن الليل ل�صم������اع اأخبار 

الملوك والحروب والمكائد ال�صيا�صية. ومن 

أ�صه������ر موؤلفات ابن �صرب������ة »اأخبار عبيد بن  ا

أن�صابها« و»كتاب  أ�صعارها وا �صربة في اليمن وا
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المل������وك واأخب������ار الما�صيي������ن«، وقد توفي 

في ع�صر عبد الملك ب������ن مروان، واقت�صر 

عمل������ه عل������ى الجمع ولم يخرج ع������ن الطابع 

الق�ص�ص������ي. ووه������ب بن منب������ه )ت114ه�( 

نبياء« و»ق�ص�س  �صاحب كتاب������ي »ق�ص�س الأ

خبار« واأ�صله فار�صي واأمه من ِحْمير، عا�س  الأ

�صالم وعمل  في اليمن كان يهودياً واعتنق الإ

، وكان يجيد اأكثر من 
)8(

قا�صياً على �صنع������اء

لغة كال�صريانية واليونانية والِحْميرية.

�شالمي: التقويم الإ

�ص������الم يوقتون  كان������ت الع������رب قب������ل الإ

بالنج������وم، وين�صئ������ون ال�صه������ور، اأي يكب�صون 

أ�صهر  أو يزي������دون ف������ي ا ال�صني������ن القمري������ة، ا

لحاقها بال�صنة ال�صم�صي������ة، وكانوا يوقتون  لإ

يام بخالف ما كان يفعله  بالليالي من دون الأ

، وكانوا يوؤرخون بالحوادث 
)9(

الفر�س واليونان

خ العدنانيون بعام  رَّ
العظام في تاأريخهم ف������اأ

نزول اإ�صماعيل في مكة وعام تفرق ولد معد، 

وعام الفيل )غزو اأبرهة الحب�صي لمكة( وهو 

العام الذي ولد فيه ر�صول اهلل، وبناء الكعبة، 

)10(
ويوم ذي قار وغيرها كثير.

ولم������ا كانت خالفة عمر ب������ن الخطاب، 

اتخ������ذ عام هج������رة ر�ص������ول اهلل م������ن مكة 

�صالمي،  المكرمة اإلى يثرب بداية للتاأريخ الإ

أنه قال: »ا�صنع������وا للنا�س تاريخاً  فقد روي ا

يتعاملون عليه، وت�صي������ر اأوقاتهم م�صبوطة 

م  فيه������ا يتعاطونه في معامالتهم. وبذلك قدَّ

أ�صا�صياً من اأعمدة  للتاأري������خ العربي عم������وداً ا

بنيانه، ون�صاأ م������ا ي�صمى ب�»التقويم الهجري« 

المعتمد على التقويم القمري وحده، واعتبر 

اأول مح������رم بداية لل�صن������ة الهجرية الموافق 

)11(
ل�15 تموز 622م«.

�شالمي: ن�شاأُة التاريخ الإ

مع العتراف مبدئي������اً بوجود مثل ذلك 

ولي، يمكنن������ا الق������ول اإن ن�صاأة  التدوي������ن الأ

الوع������ي التاريخ������ي عند الع������رب الم�صلمين 

بداأت بالق������راآن الكريم ال������ذي اأورد العديد 

م������م البائدة كع������اد وثمود  م������ن ق�ص�������س الأ

نبي������اء وال�صالحين كق�صة اأهل  وق�ص�س الأ

الكهف، وق�ص������ة يو�صف...اإلخ. وبيَّن القراآن 

الكري������م اأن ه������ذه الق�ص�س للعب������رة، يقول 

اهلل تعال������ى: {َنْح���ُن َنُق����ضُّ َعَلْي���َك اأَْح�َش���َن 

آَن  َلْي���َك َه����َذا اْلُقْرا ����ضِ ِبَم���ا اأَْوَحْيَن���ا اإِ اْلَق�شَ

. ومن 
)12(

ن ُكنَت ِم���ن َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِليَن} َواإِ

هنا كان التاري������خ لدرا�صة العبرة وال�صتفادة 

مم الغاب������رة واأخبارها. واأكثر  من تجارب الأ

ما يتجلى البن������اء الدراماتيكي، الذي يمكن 

ح������داث التاريخية في القراآن  اأن ن�صجله لالأ

الكريم، في ق�صة النبي يو�صف عليه ال�صالم، 

حداث،  ف�صخ�صيات الق�صة هم من يحرك الأ
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ولي�������س العك�������س، وكل �صخ�صية له������ا كيانها 

أبعادها النف�صية الذاتية. لكن لي�س  واأفكارها وا

بو�صعن������ا اأن نعتبر القراآن كتاب������اً تاريخياً اإذ 

ينق�������س اأخباره التحديد الزماني والمكاني. 

ومن حي������ث المنهج حث القراآن الكريم على 

خبار، من خالل نقد  التثبت والتحقق من الأ

الراوي وخبره مع������اً، وذلك في قوله تعالى: 

ٌق ِبَنَباأٍ  ن َجاءُك���ْم َفا�شِ آَمُنوا اإِ ِذيَن ا َها المَّ {ي���ا اأَيُّ

ِبُحوا  يُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلٍة َفُت�شْ ُن���وا اأَن ُت�شِ َفَتَبيمَّ

 .
)13(

َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن}

ويمكننا القول اإن ن�صاأة التدوين التاريخي 

عند العرب-الم�صلمين تمت تحت تاأثير علم 

 .
)14(

الحقيقة ������ي  وتق�صِّ �صن������اد  والإ الحديث 

وكان������ت البداية مع ع������روة ب������ن الزبير )ت 

أب������ان ب������ن عثم������ان )ت 102ه�(،  92ه�������(، وا

 
)15(

فقد كت������ب كالهما كتاباً ف������ي »الحديث«

ولى للتدوين  وبعمليهما هذا تكون البداية الأ

�صالمي في  التاأليف������ي للتاري������خ العرب������ي الإ

موي. وق������د روى اإبان بن عثمان  الع�ص������ر الأ

اأخباراً متفرقة عن حياة الر�صول. ولم يكتب 

. وتعتبر كت������ب المغازي 
)16(

ف������ي المغ������ازي

وال�صيرة من اأقدم الكتب التاريخية التي 

تجمع بين التاري������خ والحديث وتمثل اأول 

�ص������كل للكتاب������ة التاريخية عن������د العرب 

 وتتال������ى تدوي������ن الحديث 
)17(

الم�صلمي������ن

فق������د كلف الخليفة عمر ب������ن عبد العزيز 

اأو ه�ص������ام بن عبد المل������ك، محمد بن م�صلم 

ب������ن �صهاب الزهري )50-124ه�( بتدوين ما 

جم������ع من اأحاديث. وقد ق������ام هذا بتدوينها 

فعاًل، وو�صعت ف������ي دار قراطي�س الخالفة، 

. ول������م يكتِف 
)18(

لكنه������ا فقدت في م������ا بعد

الم�صلمون بتدوين الحديث واإنما دققوا في 

ما يروى من اأحاديث ر�ص������ول اهلل، ول�صيما 

حادي������ث على ل�صان  بعدم������ا تزاي������د و�صع الأ

النب������ي زوراً وبهتان������اً، وهك������ذا اأوجد علماء 

الحدي������ث تدريجي������اً، اأ�صولً نقدي������ة للتميز 

حاديث،  بي������ن ال�صحي������ح والمو�صوع م������ن الأ

ولت�صنيفها بح�صب قربها من الحقيقة. واتبع 

ق من  �صول للتحقُّ الموؤرخون الع������رب تلك الأ

أي�صاً. فقد طبق النقاد من  »�صحة الخب������ر« ا

الُحفاظ والموؤرخين، الذين نقدوا الروايات 

التاريخي������ة، المنهج نف�صه في نقد الحديث، 

�صانيد والمتون معاً، من دون  على م�صتوى الأ

�صناد والمتن، ول بين  اأن يُفرقوا بين نقد الإ

الخبر ال�صرعي والخب������ر الب�صري من حيث 

�صلوب النقدي  طريقة النقد وجوانب������ه. والأ

الذي �صاروا عليه، كان »التجريح والتعديل«، 

اأي اإنه������م كان������وا يتابع������ون »ال������رواة« الذين 

خب������ار، ويعملون على درا�صة  أ�صندت لهم الأ ا

�صخ�صياته������م درا�ص������ة تف�صيلي������ة من حيث: 

تاريخ ميالده������م، ووفاتهم، و�صيرة، حياتهم، 

و�صالمة حوا�صهم الج�صدية وقواهم العقلية، 
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أو المذهبية  أو العرقية ا وخلفياته������م الدينية ا

أو ال�صيا�صي������ة ومقدار الأخالق التي يتحلون  ا

بها، وهذا ما ي�صم������ى: »التجريح«. اأي بذكر 

عيوب������ه ال�صخ�صي������ة التي تج������رده من �صفة 

العدال������ة )الثق������ة وال�صتقام������ة(، وعلى هذا 

�صا�س يوجه الطعن له، كاأن يقال �صعيف،  الأ

أو �صاقط الحديث، اأو ل يحتج به، اأو كذاب.  ا

خر، اأي بيان ال�صفات  أو بتعديل بع�صهم الآ ا

أنه »اإن�صان  ال�صخ�صي������ة للراوي، التي تثب������ت ا

َعْدل«، اأي مو�ص������ع للت�صديق والثقة، ككونه 

عاِلم������اً، نقي النف�س، �صلي������م ال�صريرة، تقياً، 

ورعاً، وم�صتقيماً في اأخالقه و�صلوكه فيقال 

أو ثبت اأو حجة اإلى غير ذلك  عن������ه باأنه ثقة ا

)19(
من ال�صفات.

أن�س  م������ام مالك ب������ن ا وق������د لخ�������س الإ

)ت179ه�( ذل������ك بقوله: »ل يوؤخذ العلم من 

أربع������ة، ويوؤخذ ممن �صوى ذلك: ل يوؤخذ من  ا

�صاحب هوى يدعو النا�س اإلى هواه، ول من 

ك������ذاب يكذب في اأحادي������ث النا�س، واإن كان 

ليته������م على اأحاديث ر�ص������ول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم. ول من �صي������خ له ف�صل و�صالح 

وعبادة، اإذا كان ل يعرف ما يحدث به«.

وكما ا�صتغ������ل الزهري في جمع الحديث 

فق������د ا�صتغل ف������ي كتابة التاري������خ. وكان اأول 

من تحررت كتاباته م������ن الطابع الق�ص�صي، 

ولى من التدوين  وتمثل كتاباته المرحل������ة الأ

التاريخي، ويعتبر م������ن موؤ�ص�صي علم التاريخ 

عن������د العرب-الم�صلمي������ن. واأخ������ذت الكتابة 

التاريخية على يديه طابعاً اأكثر منهجية، ولم 

يقت�صر عمله عل������ى الجمع فقط، واإنما لجاأ 

. مورداً تفا�صيل 
)20(

اإلى ترتيب مادته وتبويبها

كثيرة عن البعث������ة النبوية وبداياتها والهجرة 

أ�صبابه������ا، وهجرة ر�صول اهلل  اإل������ى الحب�صة وا

)�صلى اهلل عليه و�صلم( اإلى المدينة المنورة، 

والمغازي، ور�صائل النبي اإلى القبائل العربية 

خيرة من حياة  ومل������وك الع�صر، والفت������رة الأ

الر�صول، كما تحدث عن حروب الردة وفتوح 

�صا�صي  . و�صكل الحديث م�صدره الأ
)21(

ال�صام

وكان يتنقل بين م�صايخ الحديث حتى توفرت 

له ه������ذه المادة العلمية الغزي������رة. فقد اأخذ 

ع������ن عبد اهلل بن عبا�س وعن اإبان بن عثمان 

وعروة ب������ن الزبير واآخرين، مم������ن يمكن اأن 

ول الهجري،  نعتبره������م موؤرخ������ي الق������رن الأ

وق������د ان�صب اهتمام معظمه������م على ال�صيرة 

والمغ������ازي انطالق������اً م������ن معا�صرتهم للنبي 

)22(
حداث ال�صيا�صية. وقربهم من الأ

وكان محمد بن �صعد )ت113ه�(، �صاحب 

كت������اب )طبق������ات ال�صحاب������ة(، موؤ�ص�س علم 

�صالمي، وهو علم  الطبقات في التاري������خ الإ

�صخا�س التي لعبت دوراً  يبحث في تراجم الأ

أ�صلوب الترتيب  مة، ويتبع ا هاماً في تاريخ الأ

أو كل ما �صبق،  أو الفئوي ا أو المكاني ا الزمني ا
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فالموؤرخ ابن �صعد في كتابه طبقات ال�صحابة 

�صار في ت�صنيفه مراعي������اً عن�صري الزمان 

والم������كان، فذكر ال�صحابة والتابعين بح�صب 

أ�صلوبه من  �صالم، م�صتمداً ا أ�صبقيته������م في الإ ا

الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان عندما 

ي������وزع العطاء يعتمد الِق������دم، ورتَّبهم ح�صب 

أو  أ�صا�س المقيمين في الكوفة ا المكان على ا

ف������ي مكة اأو في المدين������ة اأو في الب�صرة... 

اإل������خ. والتق�صيم الفئوي اأي ع������دم و�صع كل 

ال�صخ�صيات بمختلف اخت�صا�صاتها ومهنها 

في بوتقة واحدة ب������ل ت�صنيفهم اإلى طبقات 

طباء،  بح�صب طبيعة عمل كل منها مثاًل: الأ

دباء، الفال�صفة، ال�صعراء، الفقهاء. ويعتبر  الأ

عمل������ه اإبداع������اً جديداً في الف������ن التاريخي 

أ�صهر من كتب في  عن������د العرب الم�صلمين. وا

ه������ذا الفن بعده محمد ب������ن �صالم الجمحي 

)23(
الب�صري )150– 237ه�(.

وهكذا فاإن ن�ص������اأة التاريخ عند العرب-

ن������اً ومجموع������اً من  الم�صلمي������ن علم������اً مدوَّ

م�ص������ادره ال�صفوي������ة والمدون������ة بجاهليت������ه 

واإ�صالمه، ترجع اإل������ى القرن الثاني للهجرة، 

الثامن المي������الدي، وكان ف������ي ن�صاأته عربياً 

اأ�صياًل، وجديداً بفك������ره، وبتقويمه الزمني، 

وباأهداف������ه، اأي اأن الم�صلمين لم يقلدوا فيه 

مم. وهكذا فاإن القرن الثاني  غيرهم من الأ

أر�صى قواع������د علم التاريخ العربي  الهجري ا

�صالم������ي، ور�صم اأطره م������ن حيث التطور  الإ

أ  أ علي������ه كعلم بدا المنهج������ي الهام الذي طرا

ياأخذ ا�صتقالليته عن عل������م الحديث، ولكن 

من دون اإهمال ال�صند الذي اأعطى للروايات 

التاريخية في ذل������ك الوقت الكثير من الثقة 

التي اتخذها الحدي������ث، ول�صيما اأن معظم 

الموؤرخي������ن في هذا القرن كتبوا في التاريخ 

انطالق������اً من الهتم������ام بالحدي������ث، جمعاً 

أو كتاب������ًة، بحي������ث ظهر تداخ������ل وا�صح بين  ا

ة  العلمي������ن، وقد ظل هذا التداخل وثيقاً لعدَّ

قرون، ا�صتطاع التاري������خ بعدها الخروج من 

)24(
دائرة علم الحديث وال�صتقالل عنه.

واإ�صاف������ة لف�ص������ل عل������م الحديث على 

�صالمية ف�صل  التاري������خ كان للفتوح������ات الإ

برز  ل ينك������ر، واإذا كان للحديث ال������دور الأ

ق������وى في المدر�صة الحجازية  والح�صور الأ

�صالمية لم يقت�صر  فاإن ف�صل الفتوحات الإ

على قطر من دون اآخر، فاختالط الم�صلمين 

بال�صع������وب المختلفة دفعه������م للتعرف على 

عاداتهم ودياناته������م وتاريخهم وح�صارتهم. 

وكان الم�صلمون بحاج������ة اإلى التعرف على 

�صالمية، رغبًة ثقافيًة  تاريخ الفتوح������ات الإ

ول، ولتنظيم �صوؤون  وديني������ًة في المق������ام الأ

دارية  الدولة وللف�صل في بع�س الق�صايا الإ

والمالية التي واجهتهم. كالتميز بين ما فتح 

م������ن تلك البالد �صلحاً وما فتح عنوة. وكان 
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لالحتكاك م������ع �صعوب البل������دان المفتوحة 

دوٌر بارٌز في دف������ع الم�صلمين للترجمة عن 

وال�صريانية،  كالفار�صية،  عجمية،  الأ لغاتهم 

واليوناني������ة، مما اأثرى عل������م التاريخ، فقد 

بداأت هذه الحركة ف������ي اإطار مادة التاريخ 

بترجمة ابن المقفع لكتاب »خداينامة« عن 

الفار�صية عام )140ه�������( في تاريخ الفر�س 

 .
)25(

واأحواله������م تحت عنوان »�صيرة الملوك«

وكان لتاأ�صي�������س اأول معمل للورق في بغداد 

�صنة )178ه�/ 794م(، دور كبير في انت�صار 

كتابة التاريخ، فبع������د توافر المادة الورقية 

الالزم������ة للتدوي������ن ازدادت الموؤلفات، ومن 

بغداد انت�صرت �صناع������ة الورق في مختلف 

�صالمي، وكان الورق ي�صنع  اأرجاء العالم الإ

ألياف الح�صي�س  م������ن الخرق البالية، وم������ن ا

)26(
ومن القنب والكتان.

المدر�شة الحجازية:

يعتبر الزهري موؤ�ص�س مدر�صة التاريخ 

الحجازية، ومن و�صع خطوط كتابة تاريخ 

. وقد تتلمذ على يديه 
)27(

ال�صيرة النبوية

كل من مو�صى بن ُعقبة )ت 141ه�(، الذي 

، ومحمد بن اإ�صحاق 
)28(

كتب في المغازي

بن ي�صار الفار�ص������ي )ت 151ه�( الذي لم 

يقت�ص������ر بتاريخه على �صي������رة ر�صول اهلل 

�صالمية. واإنما قدم تاريخ الدعوة الإ

نه كما يقال  في كتابه »ال�صيرة« الذي دوَّ

بن������اء على طلب الخليفة العبا�صي المن�صور. 

فقد ق�صم كتابه اإلى ثالثة اأق�صام، هي:

المبت����داأ: ويبحث ف������ي تاريخ العرب 

�صالم منذ بدء الخليقة ويعتمد في  قبل الإ

هذا الق�ص������م على اأخبار التوراة وروايات 

وهب بن منبه.

والمبع���ث: ويبحث في حي������اة النبي في 

مكة، والهجرة.

والمغ����ازي: وي�صم تاري������خ الر�صول في 

المدين������ة حت������ى وفاته، ورك������ز على حروب 

ن  . وقد �صمَّ
)29(

النبي م������ع القبائل الم�صركة

أيام  ابن اإ�صحاق كتابه ق�ص�س رواة الخبر وا

�صعار. ويوجه النقد  العرب والكثير م������ن الأ

هماله التدقيق ف������ي ال�صند، وتحامله  ل������ه لإ

موية، وتاأثره بواقعة الحرة،  على الدولة الأ

م������ور الالعقالنية،  وروايت������ه للكثير من الأ

حادي������ث المو�صوع������ة، حتى اإن  وبع�������س الأ

بع�صهم نعت������ه بالكذب وق������ال باأنه م�صهور 

 ،
)30(

والمجهولين ال�صعف������اء  عن  بالتدلي�س 

أية حال لم ي�صلنا كتابه، واإنما و�صلتنا  على ا

من������ه فقرات عن طريق تلخي�س الموؤرخين 

له وتنقيحه������م. ول�صيما ع������ن طريق عبد 

المل������ك بن ه�ص������ام )ت 218ه�������( في كتابه 

الم�صهور »ال�صيرة« والذي يطلق عليه عادة 

   
)31(

ا�صم »�صيرة ابن ه�صام«.
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وكان عا�صم بن عمر بن قتادة )ت120ه�( 

وعب������د اهلل بن اأبي بكر ب������ن حزم )ت 130ه�( 

أب������و مع�صر ال�صندي  م������ن معا�صري الزهري. وا

)ت 170ه�( الذي عا�������س ردحاً من حياته في 

المدينة واآخر في بغداد، واهتم بال�صيرة النبوية 

أر�صى  وبالمغ������ازي. وه������وؤلء العلماء هم م������ن ا

قواعد علم التاريخ. وعلى الرغم من اهتمامهم 

بال�صيرة ب�صورة رئي�صية اإل اأن اأخبارهم تنوعت 

ن�صاب،  في ال�صيرة، والمغ������ازي، والمواقع، والأ

دارة، والق�صاء، واأخبار الخلفاء،  والمثالب، والإ

 
)32(

والولة، والق�صاة.

 واإذا انتقلن������ا اإلى المنهج فاإنه تاأثر �صاأن 

المو�ص������وع، بالمن������اخ الجتماع������ي الفكري 

ال�صائ������د حينذاك في المدين������ة، التي ظلت 

نح������و قرنين من الزمن مرجع الم�صلمين في 

�صوؤونهم الدينية، ومقر محدثيهم وفقهائهم 

أئمتهم من اأمثال عبد اهلل بن عبا�س،  الكبار وا

والح�صن بن علي، والح�صين بن علي، والباقر، 

وال�ص������ادق. وكان م������ن الطبيع������ي اأن ينعك�س 

المنه������ج »الحديث������ي« على اأعم������ال �صعيد بن 

أبان بن عثمان،  الم�صيب، وعروة بن الزبير، وا

و�صرحبيل بن �صع������د، والزهري، واأبي بكر بن 

أن�س. فقد  عبد الرحم������ن، وحتى مالك ب������ن ا

طغت لدى بع�صه������م �صفة المحدث والفقيه 

على �صفة الموؤرخ مث������ل �صعيد بن الم�صيب، 

أبان بن عثمان، وقد جاءت اأعمال مدر�صة  وا

الحج������از مختلف������ة ع������ن اأعم������ال المدر�صة 

)33(
العراقية.

ظرفه������ا  الحجازي������ة  للمدر�ص������ة  كان 

ومعطياته������ا الخا�صة ف�صاًل ع������ن موؤثراتها 

الجتماعي������ة وال�صيا�صي������ة المختلف������ة، فقد 

كان������ت المدينة ب�ص������كل عام، ف������ي منت�صف 

أو بين ال�صلطة  الم�صافة بين دم�صق والكوفة، ا

والمعار�صة، مما جعل موؤرخيها على الرغم 

موي، اأقل  من معار�صتهم ال�صمنية للحكم الأ

تحام������اًل عليها من موؤرخي الكوفة، ول�صيما 

اأن ال�صلط������ة فيها كانت �صب������ة مبا�صرة، بعد 

تول������ي بني العا�س م�صوؤوليته������ا طوال العهد 

ال�صفيان������ي. ومن ناحية اأخ������رى فاإن الو�صع 

الجتماعي وغي������اب المواقف الحا�صمة عن 

رموزه������ا وقبوله������ا اأن تبقى عل������ى الم�صافة 

نف�صها من الحكم والمعار�صة، هذه العوامل 

أ�صهمت في تكوي������ن فكرها المحافظ،  كلها ا

أو  وتف������ادي الوقوع ف������ي خن������دق المواجهة ا

التحزب العلني. ول �ص������ك اأن هناك عالقة 

بي������ن رواد هذه المدر�صة والمو�صوعات التي 

ألفوا بها، حيث تمح������ورت في الغالب حول  ا

�صي������رة ر�صول اهلل ومغازي������ة واأخبار الخلفاء 

وائ������ل، وغي������ر ذلك مما �صهدت������ه المدينة  الأ

. ولم ي�صذ عن هذا النهج اإل 
)34(

على اأر�صها

الواق������دي، وهو: ومحمد ب������ن عمر بن واقد 

ال�صهمي والمع������روف بالواقدي )ت 207ه�( 
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والذي ن�صبت له عدة كتب في طليعتها كتاب 

»المغازي«، وهو لي�س بثق������ة، متهم بالكذب 

والتحري������ف والتدلي�������س، ومع������روف برواية 

المناكير ع������ن المجهولين، وكان حاطب ليل 

في موؤلفات������ه، خلّط فيها الغ������ث وال�صمين، 

والخرز بالدر الثمين، لذا طرحه العلماء ولم 

يحتجوا به، حتى قال ال�صافعي عن موؤلفاته: 

)35(
»ُكتب الواقدي كذب«.

المدر�شة العراقية:

ياأتي في مقدمة ه������ذه المدر�صة موؤرخو 

الكوف������ة )اأهل ال������راأي(، وياأتي في مقدمتهم 

أبو  زدي والم�صه������ور ب� ا لوط ب������ن يحي������ى الأ

مخن������ف )ت 157ه�( ولد وعا�س في الكوفة. 

أكثر م������ن ثالثين كتاب������اً في �صتى  ن�ص������ب له ا

الموا�صيع، ول�صيما ما يت�صل بتاريخ العراق 

موية. كتب في الردة  حتى �صقوط الدولة الأ

�صالمي������ة واأخب������ار ال�صورى  والفتوح������ات الإ

 وما يوؤخذ علي������ه اأن يروي عن 
)36(

و�صفي������ن

المجهولي������ن والكذابي������ن وكان متحاماًل في 

مويين ب�صدة. وو�صف بالكذب  كتاباته على الأ

)37(
لذلك هو متروك.

أب������و مخنف كان في  وعل������ى النقي�س من ا

الكوفة موؤرخ اآخر هو عوانة بن الحكم الكلبي 

ن�صاف بني اأمية.  )ت 147ه�������( الذي �صعى لإ

ا �صيف بن عمر التميمي الكوفي )ت130ه�(  مَّ
أ ا

ول،  ال������ذي قاد حركة الخوارج في عهدها الأ

ان�ص������ب اهتمامه على اأخب������ار الفتنة وواقعة 

الجمل ب�صورة خا�صة م������ن النظرة العراقية 

، لذلك لي�������س بو�صعنا اأن 
)38(

وربم������ا التميمية

نعتمد اأخباره. بينما كت������ب ن�صر بن مزاحم 

)ت 212 ه�������( كتاب بعن������وان »وقعة �صفين«. 

اإل اأن علماء الجرح والتعديل قالوا فيه: باأنه 

كثي������ر الخطاأ، م�صطرب الحديث، لي�س بثقة 

)39(
ول بماأمون لذلك هو متروك.

اإنَّ درا�صة هذه الكتب تاريخية المظهر 

�صيا�صي������ة النزعة والم�صمون، يظهر بجالء 

درج������ة المي������ول ال�صيا�صية -الت������ي ي�صعب 

الخروج عنه������ا- له������وؤلء الموؤرخين. ومن 

الناحي������ة المنهجية ت�صامح������وا في ق�صية 

�صناد مما جعله������م عر�صة لنقد الفقهاء  الإ

�صناد ب�صكل دقيق.  الذين التزموا بق�صية الإ

بينم������ا برز منهم من اهتم بالنقد التاريخي 

الذي �صار عليه عل������ي بن محمد المدائني 

)ت225ه�(. وع������رف بهذا ال�صم ن�صبة اإلى 

عي�ص������ه في المدائن، على الرغم من ن�صاأته 

خير من  في الب�ص������رة وق�صاء ال�صط������ر الأ

حيات������ه في بغداد، حيث ن������ال موقعاً بارزاً 

في حياته������ا الثقافي������ة والجتماعية. كتب 

اأخب������ار النبي وقري�س والمنافقين والخلفاء 

وتحدث عن ال������ردة والفتوح������ات والجمل 

. وكان 
)40(

ن�ص������اب و�صفي������ن والخ������وارج والأ
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أن�صابهم  عاِلماً باأيام النا�س، واأخبار العرب وا

ورواية ال�صعر، وكان مهتماً بتاريخ خرا�صان 

والهند وفار�س. وقد مثل المدائني مرحلة 

مهم������ة في تطور المنه������ج التاريخي متاأثراً 

�صلوب النقدي للمحدثين، وو�صف باأنه  بالأ

كثر مو�صوعيًة، وكان ثقة اإذا  كثر دقًة والأ الأ

)41(
ث عن الثقات. حدَّ

وروى ه�صام بن محمد بن �صائب الكلبي 

ة مو�صوعات: كالأحالف  )ت204ه�( في عدَّ

لق������اب والمثالب واأخب������ار اليمن واأخبار  والأ

ن�صاب  م�ص������ار والبل������دان والأ الخلف������اء والأ

ول�صيما في كتابه ال�صهير »جمهرة الن�صب«. 

ون�صب ل������ه ابن النديم في كتابه »الفهر�صت« 

أكث������ر م������ن 140 كتاباً ل������م ي�صلن������ا منها اإل  ا

خبار  أنه ي������روي الأ ثالث������ة. وما يوؤخذ عليه ا

)42(
المو�صوعة، وقد و�صف بالكذب.

أب������رز �صم������ات المدر�صة  ا وهكذا ف������اإن 

العراقي������ة في القرن الثان������ي الهجري هي 

التنوع ف������ي الم�صمون الذي ات�صعت دائرته 

لت�صم������ل تفا�صيل وا�صعة ع������ن تاريخ العرب 

�ص������الم، وعن بلدانه������م واأم�صارهم  قبل الإ

أن�صابهم بعده، ف�صاًل عن اأخبار  واأحوالهم وا

وال�صراعات  والفتوح������ات  والخلفاء  النبي 

موي،  ال�صيا�صي������ة التي دارت ف������ي العهد الأ

وات�صمت ه������ذه المرحلة بظه������ور الخلفية 

أكث������ر تاأثراً  ال�صيا�صي������ة للم������وؤرخ الذي كان ا

مويين  باأج������واء ال�صراعات الح������ادة بين الأ

وخ�صومه������م. لذل������ك ينبغ������ي التدقيق في 

اأخبار هذه المرحلة التي لم تخُل اأخبارها 

م������ن التعاطف مع هذا التج������اه ال�صيا�صي 

أو ذاك، ول�صيما التج������اه المناوئ للدولة  ا

)43(
موية. الأ
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باحث وع�سو لجان تحكيمية علمية جامعية عالمية، واأ�ستاذ جامعي.  ❁

البحث العلمي يف م�سرية البناء والتطور

د. ميخائيل معطي

❁

 م������ن الم�سلم������ات اأن الحي������اة كفاح، مع 

الطبيعة للبق������اء، واأن التقدم كفاح، لتحقيق 

������ل، وس������ل، وس������ل، واأن الق������وة الحقيقي������ة في هذا  سف�سف� الأ

إالكفاح هي قدرة الإالكفاح هي قدرة الن�س������ان وا�ستعداده على 

بداع. إالبحث والإالبحث والإ

ل       عندما تولى جواهر ل       عندما تولى جواهر لل نهرو، زعامة 

مة الهندي������ة في خطابه  ّالهند، توّج������ه الهند، توج������ه الهند، توّج������ه اإلى الأ

ول بالعبارات التالية: »يحتل البحث العلمي  الأ

مم وف������ي تقدمها  ول ف������ي حياة الأ الم������كان الأ

وتطور قدراتها ف������ي مجالتها الحياتية كافة. 

من لنا ومن لنا وؤمن لنا  و�س�س �سليمة تو�س�س �سليمة ت أ افلكي نبني مجتمعنا على افلكي نبني مجتمعنا على ا

مم المتقدمة،  الحياة الكريمة، ونلحق بركب الأ

علينا بالبحث العلمي«. وق������د اأولى نهرو هذا 

أم������ّده بدعم مادي  المو�ضوع ج������ّل اهتمامه، وا

متميز م������ن ميزانية الدولة، عل������ى الرغم من 

ّاحتياجات الهند المادي������ة الملّحة في العديد احتياجات الهند المادي������ة الملحة في العديد احتياجات الهند المادي������ة الملّحة في العديد 

خ������رى. فج������اءت النه�ضة  م������ن القطاعات الأ

العلمية والتكنولوجية التي اأعطت الهند اليوم 

مم.  يادية المرموقة بين الضيادية المرموقة بين الضيادية المرموقة بين الأ ضمكانتها ال�ضمكانتها ال�

لا�س الذي لا�س الذي ل غنى  ا�س الذي ضا�س الذي ض ض�ض� البحث العلمي هو الأ

يرتها ضيرتها ضيرتها  ضمم في م�ضمم في م� ده الضده الضده الأ ضعى تن�ضعى تن� عى تن�ضعى تن�ض ضي م�ضي م� عنه في اأ

ر الرئي�س في ضر الرئي�س في ضر الرئي�س في  ضنحو التقدم والرقي. هو العن�ضنحو التقدم والرقي. هو العن�
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مة  التطور، وهو القوة المعتمدة في �سيادة الأ

ن الذي يحميها من سن الذي يحميها من سن الذي يحميها من  سوا�ستقاللها، وهو الح�سوا�ستقاللها، وهو الح�

م������م المتقدمة في هذا الميدان.  �سيطرة الأ

راع الدولي القائ������م حالياسراع الدولي القائ������م حالياسراع الدولي القائ������م حالياً، والذي  سوم������ا ال�سوم������ا ال�

ه������د مظاهره ف������ي المج������اسه������د مظاهره ف������ي المج������اسه������د مظاهره ف������ي المج������الت الحياتية  سن�سن�

راع سراع سراع  سادي������ة والع�سكرية، �سوى �سادي������ة والع�سكرية، �سوى � ادي������ة والع�سكرية، �سوى �سادي������ة والع�سكرية، �سوى �س سقت�سقت� كافة، ال

المناف�س������ة في ميادين البحوث العلمية. وما 

نها الدول المتقدمة علمياسنها الدول المتقدمة علمياسنها الدول المتقدمة علمياً سالحروب التي ت�سالحروب التي ت�

رة سرة سرة اأو مداورة،  سعلى دول العالم الثالث، مبا�سعلى دول العالم الثالث، مبا�

ول هذه الدول سول هذه الدول سول هذه الدول اإلى  س للحيلولة من دون و�س للحيلولة من دون و� اإّل

امتالك المعرفة التي تمكنها من تحقيق اأي 

تقدم ف������ي مجال البحث العلم������ي، وبالتالي 

يرها وتحقيق سيرها وتحقيق سيرها وتحقيق  سامتالك القدرة على تقرير م�سامتالك القدرة على تقرير م�

ال�سيادة على مقدراتها. فالمعرفة قوة، وقوة 

إمة بعلمائه������ا. واإنَّ ما جرى من اغتيالت  إمة بعلمائه������ا. و
الأ

ن  قيق، وما يجري السقيق، وما يجري السقيق، وما يجري الآ سللعلماء في العراق ال�سللعلماء في العراق ال�

للعلماء في اإيران وفي �سواها من دول العالم 

�سباب الرئي�سة  الثالث، لهو الدليل عل������ى الأ

نها الدول سنها الدول سنها الدول  سله������ذه الحروب الرهيبة الت������ي ت�سله������ذه الحروب الرهيبة الت������ي ت�

ال�ستعماري������ة. بهدف تحطيم م�سيرة البحث 

لولوؤلء العلماء. والعلمي التي يقودها هوالعلمي التي يقودها ه

الجامعة والبحث العلمي:

من المع������روف اأن الجامعات هي مراكز 

ول������ى، قبل اأن  للبح������ث العلم������ي بالدرجة الأ

اتكون للتدري�س ونق������ل المعرفة. فاتكون للتدري�س ونق������ل المعرفة. فاإذا تخلت 

الجامعة عن ه������ذه المهمة اأ�صبحت مدر�صة 

دارة الجامعية اأن  ثانوي������ة علي������ا. وعل������ى الإ

�صباب كافة لدع������م البحث العلمي  تهي������ئ الأ

في كلياتها، واأن توفر المتطلبات ال�صرورية 

له������ذه الغاي������ة. فالعمل في البح������ث العلمي 

يتطلب دعماً قوياً كي يوؤدي دوره في التنمية 

والتطور. 

دعائم العمل في البحث العلمي:

يرتك������ز العم������ل ف������ي البح������ث العلم������ي 

أ�صا�صية هامة ه������ي: الباحث؛  على دعائ������م ا

م�صتلزمات البحث وخط������ة وا�صحة ت�صرف 

على تنفيذها اإدارة خبيرة.   

الباحث:

اإنَّ اأع�صاء الهيئة التدري�صية في الجامعة 

ه������م العلميون المعتم������دون للقيام بالبحوث 

العلمي������ة اإلى جان������ب مهامه������م التدري�صية. 

�صاتذة ف������ي جامعات ال������دول المتقدمة  والأ

أ�صا�صياً من  يعتب������رون البحث العلمي ج������زءاً ا

كاديمي، اإلى جانب القيام  طبيع������ة عملهم الأ

تلقائي������اً بمهامه������م التدري�صي������ة. ول بد من 

�صارة هنا اإلى اأن ال�صروط المادية الحياتية  الإ

له������وؤلء العلماء متمي������زة وموؤمنة ب�صكل يليق 

بمكانتهم العلمية الرفيعة. 

من������ذ وقت قري������ب، تظاه������ر الموظفون 

أ�صوة  ألمانيا مطالبين بزي������ادة رواتبهم ا ف������ي ا
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�صاتذة  بالرواتب العالية الت������ي يتقا�صاها الأ

والمعلم������ون. وعندما قابل������وا رئي�صة الدولة 

ال�صيدة مي������ركل لهذا الغر�������س، قالت لهم: 

أ�ص������اوي رواتبكم م������ع رواتب  »كي������ف لي اأن ا

الذين علموكم؟«

م�شتلزمات البحث العلمي:

همية بم������كان تاأمين الم�صتلزمات  من الأ

المادية للبح������ث العلمي، فمن دونها ل تقوم 

له قائمة. واأهم هذه الم�صتلزمات هي: 

اأواًل: تزويد المخابر في الكليات العلمية 

جهزة ال�صرورية للبحث العلمي. بالأ

جهزية المخبرية  ثاني���ًا: تاأمين �صيانة الأ

ب�صورة م�صتم������رة كي تظل جاه������زة للعمل. 

وتعم������ل الجامع������ات والمراك������ز العلمية في 

البلدان المتقدم������ة على التعاقد مع �صركات 

جه������زة المخبرية،  متخ�ص�ص������ة ل�صيان������ة الأ

وتاأمين جاهزيتها للعمل ب�صورة دائمة. 

ق�ص������ام العلمية بمكتبة  ثالث���ًا: تزويد الأ

خا�ص������ة ت�صم الكت������ب والدوري������ات العلمية 

أو بنوك معلومات  العالمية، وقاعدة بيانات ا

توؤّم������ن للباحثين الطالع عل������ى م�صتجدات 

البحوث والكت�صافات العلمية.

خطة البحث العلمي:

يتوق������ف نجاح العمل ف������ي مجال البحث 

العلمي على خطة وا�صح������ة المعالم �صاملة 

لكل الم�صائل المتعلقة بالبحث العلمي، تقوم 

مور  بو�صعه������ا هيئة متخ�ص�ص������ة تت�صمن الأ

التالية:

- ر�صم ال�صيا�صة الوطنية ال�صاملة للبحث 

العلمي.

- التن�صيق بين الهيئات العلمية البحثية 

لتحقي������ق اأغرا�صها، وب�ص������ورة خا�صة تعزيز 

الموازنة الداعمة للبحث العلمي.

- التع������اون في مج������ال البحث العلمي مع 

الجامعات ومراكز البحوث العلمية العالمية.

جهاز اإداري للبحث العلمي:

أ�صا�صية  دارة هي ركن محوري وقاعدة ا الإ

ف������ي تنفي������ذ الخط������ة المو�صوع������ة للبحث 

أ�صخا�س من ذوي  العلم������ي. يتولها ع������ادة ا

الخب������رة ب�ص������وؤون البحث العلم������ي، ممار�صة 

واإدارة، وله������م معرفة وا�صعة ب������دور البحث 

العلمي واأهميته في تقدم البلد وتطوره نحو 

ف�ص������ل، يقومون بتح�صي������ر برامج تطوير  الأ

البح������ث العلم������ي، وي�صرفون عل������ى تنفيذها 

وتنظيم �صوؤونها والرتقاء بالم�صتوى العلمي 

أدائهم، وو�صع  والتقن������ي للباحثين، وتقوي������م ا

�ص�س والقواعد الالزمة لت�صجيع الباحثين  الأ

�صراف على  وتحفيزه������م مادياً ومعنوي������اً والإ

م�صاري������ع البحوث الجاري������ة وتقويم م�صارها 

�صعياً للو�صول بها اإلى الم�صتويات العالمية.

ق������ام الجنرال ديغول عندم������ا كان رئي�صاً 

للجمهوري������ة الفرن�صي������ة بتكلي������ف المجمعي 
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الكبي������ر اإدغ������ار ف������ور و�صع خط������ة لتطوير 

برامج التعليم العالي في فرن�صا. وت�صدرت 

ولى م������ن ال�صحف الفرن�صية  ال�صفحات الأ

في الي������وم التالي على ه������ذا التكليف �صور 

المجمعي اإدغار فور كمر�صح لمن�صب وزارة 

التعليم العالي في ت�صكيلة الوزارة المرتقبة. 

وقد حظيت الخطة التي و�صعها اإدغار فور 

عجاب الكبير من قب������ل الجنرال ديغول  بالإ

ومن المجمعيين الفرن�صيين. وعندما �صدرت 

بعدها الت�صكيلة الوزارية، لم يكن اإدغار فور 

وزيراً للتعلي������م العالي فيه������ا. وعندما �صئل 

الجنرال ديغول عن ال�صبب اأجاب: اإنَّ فرن�صا 

نج������از العظيم  دغار ف������ور بهذا الإ مدين������ة لإ

جي������ال الفرن�صية ال�صاعدة.  الذي قدمه لالأ

نجاز العظيم  اإنما الحر�س على نجاح هذا الإ

يقت�صي اأن نولي اأمر تنفيذه اإلى اإداري خبير 

رفي������ع الم�صتوى. وقد وقع اختياري على من 

هو جدير بهذه المهمة الكبيرة فعينته وزيراً 

للتعليم العالي.

واقع البحث العلمي في الجامعات ال�شورية:

مة،  في خطابه التاريخي ال�صهير اإلى الأ

�صد نحو  وّج������ه الرئي�س ال�صوري حاف������ظ الأ

البح������ث العلمي بالعب������ارات التالية: »اإذا لم 

نم�صك بنا�صية البحث العلمي ون�صبر اأغواره 

فلن نمل������ك التقدم الذي نن�ص������د«. واأ�صاف: 

»يج������ب اأن يكون البح������ث العلمي في طليعة 

: »اإنَّ م�صاألة البحث  أي�صاً ولويات«. واأ�صاف ا الأ

أ�صا�صية في كل  العلمي يجب اأن تكون ركيزة ا

جامعة اإلى جان������ب التعليم، وعلى الحكومة 

توفير م�صتلزمات تحقيق هذه المهمة«.

بعد هذا التوجيه التاريخي، نت�صاءل عما 

تحقق في مجال البحث العلمي في جامعات 

الجمهورية العربية ال�صورية وفي الموؤ�ص�صات 

العلمية في �صورية.

بداع والتطوير قوامه النقد  اإنَّ قط������اع الإ

الج������ّدي للمعطيات والوقائ������ع وال�صك حتى 

في البديهيات، و�صولً اإلى الحقائق العلمية 

المج������ردة. ول بد ف������ي هذا المج������ال، من 

�صاءة على القطاعات المعنية بهذا ال�صاأن،  الإ

ولى.  وفي مقدمتها الجامعة بالدرجة الأ

تقويم البحث العلمي:

نظرة فاح�صة على واقع البحث العلمي 

في الجامعات ال�صوري������ة، يتبين من خاللها 

حالة متوا�صعة لواقع �صعيف القدرة، مقارنة 

بما ه������و قائم في العالم، واقع تبينه بو�صوح 

اليون�صكو.  لمنظم������ة  ح�صائية  الإ التقاري������ر 

والت������ي تن�ص������ر �صنوياً عن ن�صاط������ات البحث 

العلمي ف������ي العال������م. وتتحم������ل الجامعات 

�صباب التي  كبر ع������ن الأ ال�صورية الق�صط الأ

أّدت اإلى ذلك. ا
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�صحي������ح اأن جامعاتن������ا تق������وم بدوره������ا 

المطلوب في القطاع الخدماتي في مجالته 

المختلفة، ولكنها مق�صرة اإلى حد بعيد في 

بداع والتطور  قطاع البحث العلمي، قطاع الإ

مم في م�صيرتها نحو التقدم  الذي تن�صده الأ

أو رق������ي من دونه.  والرق������ي، حيث ل تقدم ا

فيقت�صي الواجب اأن يول������ى البحث العلمي 

كبيراً م������ن الرعاية 
ً
ف������ي الجامع������ة ق�صط������ا 

والهتمام. والجامعات كما هو معروف، هي 

ولى، قبل  مراك������ز للبحث العلمي بالدرجة الأ

اأن تكون للتدري�س ونقل المعرفة.

البح������ث العلم������ي تعريفاً ه������و ال�صعي اإلى 

ك�صف جديد يحظى باعتراف م�صادر علمية 

ثقة، ومعروفة عل������ى ال�صعيد  العلمي، وذلك 

من خالل نتائجه المن�صورة في مجالت علمية 

متخ�ص�صة ومعتمدة، وذات م�صتوى رفيع.

يتم تقييم واقع البحث العلمي في بلد ما 

من خالل البح������وث التي يقوم بها الباحثون 

في الجامع������ات ومراكز البح������وث العلمية، 

والت������ي يتم ن�صره������ا في المج������الت العلمية 

المتخ�ص�صة المحلية والعالمية.

ي�ص������در ع������ن المراكز العلمي������ة كما هو 

معروف مج������الَّت متخ�ص�صة تن�صر البحوث 

العلمي������ة التي يق������وم بها الباحث������ون. وهذه 

المج������الت العلمي������ة ه������ي عن������وان الن�صاط 

العلمي في ه������ذه المراكز. وتكت�صب المجلة 

العلمي������ة اأهميتها من خالل قيم������ة واأهمية 

البحوث العلمية التي تقوم بن�صرها. وترجع 

ولى، اإلى الم�صتوى  همية بالدرجة الأ هذه الأ

العلم������ي للمحكمين الذين يوكل اإليهم تقويم 

البحوث المقدمة للن�ص������ر في المجلة. ويتم 

اختي������ار هوؤلء المحكمين من الذين لهم باع 

كبير في البحث العلمي. وتتناف�س المجالت 

العلمي������ة فيم������ا بينها م������ن خ������الل �صويات 

المحكمين الذي������ن تختارهم لتقييم البحوث 

التي تعتزم ن�صرها. ومن البديهي، في غياب 

كفاء، اأن ت�صعف الثقة باأهمية  المحكمين الأ

البح������وث المن�ص������ورة في ه������ذه المجالت، 

وبالتال������ي بالدور ال������ذي توؤدي������ه في خدمة 

التطوير المن�صود.

ي�صدر ع������ن الجامعات ال�صورية مجالت 

علمية تن�صر العديد من البحوث في مختلف 

الخت�صا�صات. وبعيداً عن تقويم الم�صتوى 

العلمي لهذه المجالت العلمية، وعن اأهمية 

البحوث المن�ص������ورة فيها، نعتقد باأنها تفتقر 

كفاء الذين  اإل������ى العديد من المحكمي������ن الأ

لهم مكانة علمي������ة مرموقة مدعمة ببحوث 

علمية من�صورة في مجالت علمية م�صهورة. 

وللو�ص������ول بمجالتنا العلمي������ة اإلى الم�صتوى 

المطل������وب ل بد من تواف������ر محكمين اأكفاء 

يعملون على تقويم البحوث العلمية المقدمة 

للن�ص������ر فيه������ا. واإذا تعذر وج������ود محكمين 
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محليين، يمكن اللجوء عندئذ اإلى محكمين 

أم اأجانب، على  م������ن الخارج، عرب������اً كان������وا ا

غرار ما تقوم به اأرقى المجالت العلمية في 

كفاء، لن  العالم. ففي غي������اب المحكمين الأ

يكون لمجالتنا العلمي������ة اإ�صهام في ما يتوق 

اإلي������ه الوطن من نه�صة علمي������ة تمّهد اأمامه 

طري������ق التطور والتقدم، ول������و تكد�صت لدى 

هذه المج������الت كميات كبيرة من بحوث قد 

ل تمت للبحث العلمي ب�صلة.

�صا�������س، ينبغ������ي تقويم  عل������ى ه������ذا الأ

واقع البح������ث العلمي في بلدنا من خالل 

مجالتنا العلمية والبحوث المن�صورة فيها، 

خ�س تل������ك التي يقوم باإعدادها  وعلى الأ

اأع�صاء الهيئ������ة التدري�صية في الجامعات 

ال�صورية الذي������ن يتحملون م�صوؤولية كبرى 

في هذا المجال.

اأع�شاء هيئة التدري�ض والبحث العلمي:

ت�صم الجامعات ال�صورية عدداً كبيراً من 

�صاتذة حملة �صهادة الدكتوراه في مختلف  الأ

الخت�صا�ص������ات، ولكنها ما ت������زال تفتقر مع 

�صات������ذة الباحثين،  �ص������ف ال�صدي������د اإلى الأ الأ

ن معظمه������م ل������م يمار�س البح������ث العلمي  لأ

بع������د ح�صوله على �صهادة الدكتوراه. وحامل 

�صه������ادة الدكتوراه، كما ه������و معروف ب�صورة 

عامة، هو من تعلم البحث العلمي بم�صاعدة 

أ�صتاذ م�صرف وتوجيهات������ه المتتابعة. ولكنه  ا

ل������ن ي�صبح باحثاً بعد ح�صول������ه على �صهادة 

الدكت������وراه، م������ا لم يقم ببح������وث علمية في 

م�صامير علمية رفيعة الم�صتوى تثبت قدرته 

على البحث العلمي. مثله في ذلك كمثل من 

يتعلم ال�صباح������ة بم�صاعدة مدرب، ولكنه لن 

ي�صبح �صّباحاً ما لم يمار�س ال�صباحة منفرداً 

ويثبت قدرته في ال�صباقات الطويلة.

العل������م ف������ي تط������ور م�صتم������ر، والمعرفة 

أ�صاليب  العلمية في تجدد وات�صاع دائمين، وا

البح������ث وو�صائله وطرائق������ه تتطور ب�صرعة، 

ول بد للعاملين ف������ي البحث في الجامعات 

م������ن مواكبة ذلك. وهن������اك �صبيالن لتحقيق 

يف������اد اإلى الخارج،  أولهما الإ ه������ذا الغر�س: ا

وثانيهما ا�صتقدام الخبراء اإلى الوطن.

أ ا�صتمرار  همية بمكان اعتماد مبدا من الأ

ع�ص������اء الهيئة التدري�صية  التاأهيل العلمي لأ

من خالل الزي������ارات الطالعية للجامعات 

ومراك������ز الدرا�ص������ات والبح������وث العلمي������ة، 

وت�صجيع تبادل الباحثين وا�صتقدام الخبرات 

ر�صاء دعائم هذا البحث  في البحث العلمي لإ

في الوطن.

اإنَّ اكت�ص������اب مهارة البحث العلمي لي�صت 

من م�صوؤولية اأع�ص������اء الهيئة التدري�صية في 

الجامع������ة وحدهم، واإنما تتحم������ل الجامعة 

كبر من الم�صوؤولية في هذا  أي�صاً الق�صط الأ ا
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�صاتذة كامل  المجال، اإذ عليه������ا اأن تهيئ لالأ

�صب������اب ال�صرورية لتنمي������ة قدراتهم على  الأ

البحث العلمي وتوفير المتطلبات ال�صرورية 

له������ذه الغاي������ة. وهذا هو ال�صب������ب باعتقادنا 

في ندرة الباحثي������ن العلميين في الجامعات 

ن�ص������ان ال�ص������وري م�صهود له  ال�صوري������ة. فالإ

ب������داع، وقد بره������ن منذ فج������ر التاريخ  بالإ

بداعية في بن������اء الح�صارة  عن قدرات������ه الإ

ن�صاني������ة. وت�صهد له بذلك حالياً جامعات  الإ

ومراكز بح������وث علمية اأجنبية عالمية يعمل 

فيه������ا باحثون �صوريون في ج������و تتوافر فيه 

الم�صتلزمات ال�صروية للبحث العلمي. 

معوقات العمل في البحث العلمي:

أ�صباب عديدة تعي������ق العمل في البحث  ا

العلمي، من اأهمها:

نق�ض في الميزانية المخ�ش�شة  -�

المال ه������و الع�صب المحرك لكل ن�صاط. 

ومن ال�صعب ت�صور بحوث علمية تجري من 

دون نفقات مالية. اإن تخ�صي�س المال الالزم 

للبح������ث العلمي ي�صكل خطوة ل بد منها لبدء 

هذا البحث ويوؤكد جدية العمل من اأجله. كما 

أنه ل بد لتاأمين نفقات البحث العلمي، وهي  ا

حيان باهظة، من اأن ت�صهم فيها  في بع�س الأ

الجهات الم�صتفيدة منه. وهذا يوؤكد �صرورة 

التموي������ل الم�صترك للبحوث م������ن الجامعات 

والوزارات والهيئات والموؤ�ص�صات الم�صتفيدة، 

وخا�صة المنتجة منها، كوزارات النفط والثروة 

المعدنية، والزراع������ة، وال�صناعة، والري....

وعل������ى ه������ذه ال������وزارات اأن تدع������م البحوث 

العلمية الخا�صة بها، حتى التي ل حاجة لها 

ب�صورة مبا�صرة، ففائدة النتائج الحا�صلة من 

تلك البحوث �صت�صب في خزائنها، اإن لم يكن 

عاجاًل فاآجاًل.  

�- نق����ض ف���ي التجهي���زات المخبري���ة 

واإهمال في �شيانتها:

ي�صك������و العديد من المخاب������ر في كليات 

جهزة المخبرية  الجامعة من نق�س ف������ي الأ

ال�صروري������ة للبح������ث العلم������ي. وكثيرة هي 

جه������زة العاطلة عن العم������ل في عدد من  الأ

أو اإنعدام  همال ا المخابر الجامعية ب�صبب الإ

جهزة  ال�صيانة. فالخبرات الفنية ل�صيانة الأ

المخبرية تكاد تكون معدومة، اأو هي معدومة 

جدى التعاقد  في الواقع. وق������د يكون من الأ

جهزة  مع �ص������ركات متخ�ص�صة ل�صيان������ة الأ

المخبري������ة، وتاأمين جاهزيتها للعمل ب�صورة 

دائم������ة، على نحو ما هو قائم في الجامعات 

والمراكز العلمية في البلدان المتقدمة.

مكانات المادية الحالية  ق������د ل ت�صمح الإ

تاأمين بع�س التجهيزات المخبرية المعقدة 

التي يق������وم على ت�صغيله������ا و�صيانتها فنيون 

ذوو خب������رة عالية. ويمكن ف������ي هذه الحالة، 
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جه������زة  الو�ص������ول اإل������ى ا�صتخ������دام ه������ذه الأ

من خ������الل اتفاقي������ات التع������اون العلمي مع 

الجامعات ف������ي البلدان المتقدم������ة، واإيفاد 

الباحثي������ن ال�صوريي������ن اإلى ه������ذه الجامعات 

لتطوير البحوث التي يقومون بها.

�- نق����ض ف���ي التوا�ش���ل العلم���ي م���ع 

المراكز العلمية العالمية:

ق�ص������ام العلمية ت������كاد تكون خالية من  الأ

مكتب������ة خا�ص������ة ت�ص������م الكت������ب والدوريات 

العلمي������ة العالمي������ة، ومن قاع������دة بيانات اأو 

بن������ك معلومات توؤّمن للباحثين الطالع على 

م�صتجدات البح������وث والكت�صافات العلمية. 

وتنعك�س نتائج ه������ذا النق�س على الم�صتوى 

التدري�صي الذي يبدو متخلفاً عن اأمثاله في 

خرى. بع�س الجامعات الأ

ن  ما تزال تدر�������س في جامعاتنا حتى الآ

معلوم������ات دح�صتها الحقائ������ق العلمية منذ 

أكث������ر من رب������ع قرن وبع�صها من������ذ اأكثر من  ا

ن�صف قرن!... قد يكون بع�س ال�صبب عدم 

وجود الدوريات العلمية في مكتبة الكلية اأو 

مكتب������ة الجامعة، والتي تحم������ل المكت�صفات 

الم�صتجدة في البحوث العلمية الحديثة. 

على �صبي������ل المثال، يتعلم الطالب اليوم 

لما�س منت�ص������ر بكثرة  ف������ي جامعاتن������ا اأن الأ

ماكن في  وبكمي������ات كبيرة في عدد م������ن الأ

�صورية، ف������ي جوبات الحاف������ة ال�صرقية من 

جب������ال ال�صل�صل������ة ال�صاحلي������ة وف������ي الجبال 

المحيطة بمنطقة الزبداني تحديداً. ويتعلم 

أي�صاً، اأن �صخور  الطالب في جامعاتنا اليوم ا

الكربوناتيت المعروفة بغناها الكبير بعن�صر 

اليوراني������وم، منت�ص������رة بكثرة ف������ي المنطقة 

الجنوبية من الب������الد. اأقوال اأمثالها الكثير، 

تزخر بها بع�س الكتب الجامعية. ومن �صوء 

حظن������ا اأن هذا الدعاء غي������ر �صحيح، ومن 

خرين لم ي�صدقوه. ح�صن حظنا اأن الآ

�- تحفي���ز الباحثي���ن ومكافاأتهم ماديًا 

ومعنويًا: 

وف������ي جامعاتن������ا، يهدف مر�ص������وم تفرغ 

اأع�صاء الهيئة التدري�صي������ة المن�صو�س عنه 

في قانون تنظيم الجامعات اإلى دعم البحث 

ولى.  العلمي في هذه الجامعات بالدرجة الأ

أريد بهذا القانون تحفيز اأع�صاء الهيئة  وقد ا

التدري�صي������ة على القيام بالبحث العلمي لقاء 

تعوي�س مادي محدد. وكان مطلباً ملحاً من 

قبل اأع�صاء الهيئ������ة التدري�صية في الجامعة 

ف������ي ال�صتينيات من الق������رن الما�صي. وهذا 

ع�ص������اء الهيئة  الدع������م الم������ادي المتميز لأ

التدري�صي������ة ف������ي الجامع������ات ال�صوري������ة هو 

خطوة هامة على الطريق في دعم الجامعة 

وتطويرها كي توؤدي الغاي������ة المن�صودة منها 

ف������ي دع������م موؤ�ص�صات الدول������ة، وخا�صة دفع 

مام.  م�صيرة البحث العلمي اإلى الأ
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غي������ر اأن ه������ذا الدعم الم������ادي المتميز 

ع�ص������اء الهيئة التدري�صي������ة في الجامعات  لأ

ال�صوري������ة، قد ل يوؤدي هدف������ه اإذا لم يقرن 

همية  بمكاف������اأة البحوث المنج������زة. فمن الأ

نتاج العلمي. فما من تاأثير  بمكان مكافاأة الإ

كالمكافاأة، مادية كانت اأو معنوية، على �صعور 

الباحث بالتقدير على عمله، وبت�صجيعه على 

ف�صل. وهذا  ال�صتمرار في العمل لتقديم الأ

واجب على الجه������ات الم�صوؤولة تحقيقه، اإذ 

لي�س م������ن العدل اأن ي�صت������وي الذين يعملون 

والذين ل يعملون.

اإنَّ مكاف������اأة الباحث ه������ي تقدير للنجاح 

ال������ذي حققه، وهي محر�������س للقيام بتقديم 

المزي������د من العطاء العلم������ي. وهي من اأهم 

العوام������ل في دفع م�صيرة البحث العلمي اإلى 

م������ام. فيها تنطلق ه������ذه الم�صيرة ب�صورة  الأ

حثيثة، ومن دونه������ا ل تتقدم خطوة واحدة. 

وهي بمثابة تعوي�س عن الجهد المبذول من 

جهة، وتقدير معن������وي للنجاح الذي تحقق. 

ويدف������ع الباح������ث اإلى المزيد م������ن المثابرة 

ف������ي التقدم والنجاح. واإذا لم تكافاأ البحوث 

العلمية المنج������زة فكل الجه������ود والنفقات 

المبذول������ة في تقدم م�صي������رة البحث العلمي 

هي جهود �صائعة غير ذات جدوى.

اإنَّ مكافاأة الباحث اأمر غير معمول به في 

�صف ال�صديد. ون�صجل هنا،  جامعاتن������ا مع الأ

بمزي������د من التقدير، ما ه������و قائم في هيئة 

الطاقة الذرية من������ذ الثمانينيات من القرن 

الما�ص������ي، حيث يمنح الباحث مكافاأة مادية 

قيمة عن كل بحث يتم ن�صره في مجلة علمية 

اأجنبية محكمة، ولي�س في مجلة الهيئة التي 

تقت�صر على ن�صر ترجمات تلك البحوث.

ل بد م������ن اإيج������اد الحواف������ز المنا�صبة 

لت�صجي������ع اأع�ص������اء الهيئ������ة التدري�صي������ة في 

الجامعات على القيام بالبحث العلمي. واإن 

وجود الرغبة لدى بع�صه������م للقيام بالبحث 

العلمي غير كاف بحد ذاته، اإذا لم ترَع هذه 

الرغبة وت�صجع حت������ى تتحول اإلى عمل جاد 

ومثمر.

كبار والتقدير  ل بّد اأن نقدم هنا تحية الإ

للباحثين في الجامعات ال�صورية الذين قاموا 

بجهود فردية جب������ارة، وبو�صائلهم الخا�صة، 

ببح������وث علمية ت�ص������درت اأمهات المجالت 

العلمي������ة العالمية، وهم مع ذلك مغيبون عن 

المكاف������اأة وعن الجوائ������ز التقديرية المادية 

والمعنوية الت������ي تمنحها الدولة ذات اليمين 

وذات ال�صمال.

�- افتق���ار كلي���ات العل���وم اإل���ى الطالب 

المبرزين:

من المفيد اأن ن�صير اإلى اأن البحث العلمي 

في جامعاتن������ا �صبه مق�ص������ور على البحوث 

التي يجريها ط������الب الماج�صتير والدكتوراه 
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تحت اإ�صراف اأع�صاء الهيئة التدري�صية. واأن 

الم�صكالت التي تعاني منها الدرا�صات العليا 

وال�صعوبات الت������ي تعتر�صها يتعلق معظمها 

بالتطبيق العملي اأكثر من تعلقه بالن�صو�س 

القانونية. واأن العقبات التي تواجه التطبيق 

هي في معظمها عقبات مادية واإدارية.

م������ن ه������ذه العقبات هو اإقب������ال الطالب 

الكبير على متابعة درا�صتهم في الكليات ذات 

الطابع المهني مثل كليات الهند�صة والطب...

مر الذي اأدى اإلى ا�صتقطاب هذه الكليات  الأ

للطالب ذوي مع������دلت التح�صيل الدرا�صي 

العالية، بحيث اأ�صحت كلي������ات العلوم وقفاً 

عل������ى الط������الب ذوي مع������دلت التح�صي������ل 

الدرا�صي المنخف�صة.

اإنَّ افتق������ار كليات العل������وم اإلى الطالب 

المبرزي������ن ف������ي درا�صتهم، يعن������ي تعثر �صير 

الدرا�ص������ة في ه������ذه الكليات، وع������دم نجاح 

الدرا�ص������ات العلي������ا فيه������ا، وبالتال������ي عدم 

طر العلمي������ة الالزمة في  اإمكان اإع������داد الأ

اخت�صا�ص������ات العلوم التي ت�ص������كل القاعدة 

�صا�صية التي ل غنى عنها للتقدم  العلمي������ة الأ

العلمي في �صورية.

لذل������ك ل بد م������ن اإيج������اد الحوافز التي 

ت�صمن اإقبال الطالب المبرزين على متابعة 

الدرا�صة في كلي������ات العلوم، لتهيئة القاعدة 

طر العلمية للمتابعة في  الالزمة لتاأمي������ن الأ

الدرا�صات العليا والبحث العلمي. وقد تكون 

�ص������رع مردوداً في  الحواف������ز المادية هي الأ

هذا المجال. 

البحث العلمي والتنمية:

يعتبر البع�س اأن القيام بالبحث العلمي 

لمج������رد البحث هو ترف علمي، واأن على 

البح������وث العلمية اأن تك������ون موجهة. ومع 

اعتقادنا باإطالق الحري������ة الكاملة للقيام 

بالبح������ث العلم������ي، نرى م������ن الواجب اأن 

يك������ون الهتمام كبيراً بالبح������وث العلمية 

الالزم������ة للتنمية، وخا�صة لزي������ادة قدرة 

البلد الدفاعية.

اإنَّ رب������ط البحث العلم������ي بالتنمية على 

همية. وه������و بطبيعته  درج������ة كبيرة م������ن الأ

�صا�������س ف������ي التنمي������ة والتطوي������ر، اإذ من  الأ

المفيد جداً اأن ي�صاه������م البحث العلمي في 

نتاج  حل الم�صائل التي تواج������ه قطاعات الإ

في ال�صناع������ة والزراع������ة.. واأن يقدم لهذه 

القطاعات ثمار اإبداعه في تطويرها. اإل اأن 

العمل في تنفيذ ه������ذا التوجه ينبغي اأن يتم 

في اإطار من التمعن والدقة في التخطيط، 

فالرتج������ال هنا ق������د ي�صبب ه������در الطاقة 

وتعطيل مفعولها.

دع����م  ينبغ������ي  �صا�������س،  الأ ه������ذا  عل������ى 

البح����وث ذات العالق����ة الملح����ة بم�شاري����ع 
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التنمي����ة القائم����ة، وذلك على غ����رار ما هو 

من�شو�����ض عليه في مر�ش����وم اإحداث الهيئة 

العلي����ا للبح����ث العلمي القائم����ة حاليًا في 

الجمهورية العربية ال�شورية. 

وعلى اأهمية الدور المناط بالهيئة لدعم 

الجامعات كي تاأخذ دورها في مجال البحث 

والكت�صاف، ينبغي اأن ل يقت�صر هذا الدور 

على التن�صي������ق الذي من دونه ي�صبح البحث 

للهدر  العلمي عر�ص������ًة للفو�صى وم�ص������دراً 

المالي واإ�صاعة الجهد الب�صري، بل يتجاوز 

ولويات وتوزيع  ذلك اإلى التوجيه وترتيب الأ

المهمات والم�صوؤوليات.

كم������ا اأن العالقة بين الجامعة وقطاعات 

أ�ص�س  نت������اج ينبغ������ي اأن تكون مبني������ة على ا الإ

تتحقق بموجبها الفائدة المرجوة. فلي�س على 

الجامعة مثاًل تحدي������د احتياجات قطاعات 

نتاج من البحث العلمي، فالم�صوؤولون عن  الإ

تلك القطاعات الذين هم اأدرى باحتياجاتهم 

م������ن �صواهم، هم الذين با�صتطاعتهم تحديد 

البح������وث العلمي������ة الت������ي يحتاجونه������ا من 

الجامع������ة ولي�س العك�س. فالحاجات الملحة 

ف������ي التنمية تحددها الجهات الم�صوؤولة عن 

قطاعات التنمية دون �صواها. وعلى الجامعة 

اأن تعم������ل قدر الم�صتط������اع على تلبية حاجة 

تلك القطاعات م������ن خالل البحوث العلمية 

التي تقوم بها.

أن������ه ينبغي األ  ويج������در التنويه هنا اإلى ا

أ�صات������ذة الجامعة في البحث  يقت�ص������ر عمل ا

العلمي بالكامل على الم�صاريع ذات العالقة 

كثر  المبا�ص������رة بحاجات المجتم������ع، وذلك لأ

من �صبب:

- ل يجوز التمييز بين م�صاريع البحوث 

العلمي������ة من حي������ث اأهميتها ف������ي التنمية. 

أم  فم�صاري������ع البح������وث توؤدي كله������ا، عاجاًل ا

اآجاًل، اإلى التنمية.

- ل يج������وز التميي������ز والمفا�صل������ة بين 

م�صاري������ع البحوث العلمية من حيث اأهميتها 

العلمي������ة والعملي������ة، فهذه كله������ا على �صوية 

همية. وم������ا من اأحد  واح������دة من حي������ث الأ

ي�صتطيع التنبوؤ باأف�ص����لية النتائج المتوقع���ة، 

أو اأن يفا�صل بين بحث في الريا�صيات واآخر  ا

أو الكيمي������اء.. فرّب معادلة  في البيولوجيا ا

مبتك������رة ف������ي الريا�صيات تك������ون ذات تاأثير 

أو  فعال في تطوير ال�صناعات الميكانيكية، ا

رّب تفاع������ل كيميائي جديد ذي فائدة كبيرة 

أو رّب  في ال�صناعات الغذائي������ة والدوائية، ا

اكت�صاف م�صتحاث������ة مجهرية توجه عمليات 

التنقيب عن مكامن نفطية هامة جداً. 

لقد ت������م رفع �صعار: »الجامعة في خدمة 

المجتمع«. وهذا قول حق. والخدمات التي 

تقدمها جامعاتن������ا للمجتمع كبيرة جداً. اإل 

اأن من المفيد في ه������ذه المرحلة من النمو 
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العلم������ي، ولك������ي ي�صبح هذا ال�صع������ار واقعاً 

فاع������اًل ومنتجاً، ينبغ������ي اأن يقترن به �صعار: 

»والمجتم������ع  في خدمة الجامعة«، يقدم لها 

الدعم المادي والمعن������وي حتى يبلغ البحث 

العلم������ي فيها �ص������ن الر�صد، وي�صت������د عوده، 

وي�صبح قادراً على تقديم خدماته للمجتمع، 

ويدعم بجدارة م�صيرة التطور والبناء. 

التعاون في البحث العلمي:

- على ال�شعيد العربي:

ل حاج������ة للتحدث عن اأهمي������ة التعاون 

بي������ن الجامع������ات ومراكز البح������وث العلمية 

العربية في مجال البحث العلمي، وقد كتب 

الكثير عن ذلك من قبل اللجان التي اأقامتها 

موؤتم������رات الجامعة العربي������ة، والتي لم تبلغ 

�ص������ف ال�صديد. كما لم تفلح  اأهدافه������ا مع الأ

الجتماعات �صبه الدروية لروؤ�صاء الجامعات 

قطار العربية في تفعيل التعاون فيما  في الأ

بينها على �صعيد البحث العلمي. 

ل������دى الجامعات  اإنَّ الو�صائ������ل المتاحة 

ومراكز البحوث العربي������ة، من كوادر علمية 

وتجهيزات مخبرية ومكتبات حديثة وبنوك 

معلوم������ات متط������ورة، تجع������ل التع������اون بين 

الباحثي������ن العرب ي�صيراً اإذا م������ا تولى اأمره 

هيئ������ات البحث العلمي ح�صراً، على نحو ما 

هو قائم في الدول المتقدمة. 

ولم������ا كان������ت للعلميين الع������رب م�صادر 

ثقافية علمي������ة متنوعة، ف������اإن الثقافة التي 

تجمعهم هي العربية. وهنا تبرز الحاجة في 

تبادل المعلوم������ات وت�صهيل التوا�صل العلمي 

فيم������ا بينهم، اإلى �ص������رورة العمل الجاد في 

توحي������د الم�صطلحات العلمية العربية، وهو 

ما تقوم به حالياً مجامع اللغة العربية، وفي 

مقدمتها مجمع اللغة العربية في دم�صق. 

جنبي: - على ال�شعيد االأ

العالمية  البح������وث  الجامع������ات ومراكز 

ت�صتقبل ب�صدر مفتوح الباحثين من مختلف 

أكث������ر الباحثين العرب  بل������دان العالم. وم������ا ا

الذين يعمل������ون في تلك الجامعات والمراكز 

العلمية. ومن الموؤ�ص������ف اأن تكون ات�صالت 

أو �صبه  جامعاتنا مع هوؤلء الباحثين معدومة ا

معدومة.

اإنَّما علينا اأن نعرف اأن ل�صتقبال الباحثين 

جانب في هذه الجامعات خطوطاً حمراً  الأ

ل ي�صم������ح بتجاوزها بالن�صبة لالخت�صا�صات 

العلمية التي تحم������ل �صفة ال�صرية، وتخ�صع 

ب�صرام������ة لرقاب������ة ال�صلطة. وتعم������ل الدول 

ال�صتعمارية على تحري������م و�صولها اإلى دول 

العالم الثالث، وخا�صة الدول العربية، حتى 

غرا�س ال�صلمية. وهذا  لو اأن ا�صتخدامها لالأ

ما ح�صل بالفعل م������ع حكومة الجزائر التي 

قامة مفاعل  رجنتين لإ عقدت اتفاقية مع الأ
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نووي، حيث ن�صط اللوبي ال�صهيوني ومار�س 

مريكية  ال�صغط على الولي������ات المتحدة الأ

التي عملت على اإلغ������اء التفاقية. وهذا ما 

جرى اأي�صاً مع هيئة الطاقة الذرية ال�صورية 

التي �صعت اإل������ى اأن تحذو حذو الجزائر مع 

رجنتي������ن، وقد حققت خط������وات في هذا  الأ

التج������اه، ولكن �صرعان م������ا اأغلق الباب في 

�صباب ذاتها. وجهها لالأ

رجنتين هي من الدول  اإذا كن������ا نعلم اأن الأ

المتطورة جداً في مجال العلوم النووية، فاإن 

الواج������ب القومي يدعونا اإلى ال�صعي في هذا 

المج������ال، با�صتقطاب الجالي������ة ال�صورية في 

أكثر م������ن ثالثة ماليين  رجنتي������ن التي تعد ا الأ

أ ع������دد منهم مراكز هامة  �صوري مهاجر، تبوا

في العلم والقت�صاد وال�صيا�صة، وبلغ اأحدهم 

رجنتين منذ عهد قريب.     �صدة الرئا�صة في الأ

�ص�س  وفي الختام، ل بد من التاأكيد على الأ

�صا�س  الكفيلة بدعم البحث العلمي الذي هو الأ

مم  الذي ل غنى عنه في اأي م�صعى تن�صده الأ

في م�صيرته������ا نحو التق������دم والرقي. وهذه 

�ص�س هي: الأ

- ر�صم ال�صيا�صة الوطنية ال�صاملة للبحث 

العلمي.

- و�ص������ع خطط وبرام������ج تطوير البحث 

العلمي.

- و�صع موازنة خا�ص������ة تهيئ متطلبات 

العمل بالبحث العلمي.

- و�ص������ع نظام متكامل لتحفيز الباحثين 

مادياً ومعنوياً.

-و�صع خطط وبرامج الرتقاء بالم�صتوى 

العلمي والتقني للباحثين.

أ�ص�س لتقوي������م البحوث العلمية  - و�ص������ع ا

ت�صم������ن الرتق������اء به������ا اإل������ى الم�صتوي������ات 

العالمية. 

روي ع������ن القائ������د الفرن�ص������ي ليوتي اأن 

ق������ال لب�صتانّيه مرة : »اغر�������س �صجرة غداً«. 

فق������ال الب�صتان������ي: »اإنها لن تثم������ر قبل مئة 

عام«.»فقال ليوتي للب�صتاني: اإذن فاغر�صها 

ع�صر اليوم«.

اإنَّ ح�صاد غ������الل البحث العلمي وجني 

ثماره، يقت�صينا اأن ل يكون موعد التخطيط 

له غداً بل اليوم.
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اأديبة و�ساعرة من العراق ال�سقيق.  ❁

عمى �سراج الأ

�ساجدة املو�سوي

❁

ُ علّقُه علّقه على باب الخوف تميمْة  قلبي
َ
 قلبي
َ

خْذ

ُوقدهُوقدهُ �سراجاً
أ ا فا فا تستسَت س ا�ستوح�س ا�ستوح� افافاإْن

من عليك آيات الرحمن، �ستهبط اأجنحُة الأ ا أ اواقراواقرا

ويزول الخوف 

ُيا من �سلبتك الحرُبيا من �سلبتك الحرُب قرارك

وى فوق قمي�ص نهاركسوى فوق قمي�ص نهاركسوى فوق قمي�ص نهارك س ن�س ن� وبنف�سجًة

ُ ذئُب ذئُب الحرب مجنوٌن

بداع الإ
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فال تطعمه �صغارك

ال تركب طوفان الهجرِة، قد تغرْق

ك داركصك داركصك دارْك صوام�صوام�

اأطفالْك يةويةوؤيِة و لرو لر ركت، وتحنذا تركت، وتحنذا تُركت، وتحنُّ تعاتبك الدار صتعاتبك الدار صتعاتبك الدار اإ ص�ص�

يقلل مقداره«صيقلل مقداره«صيقلل مقداره« صمك، »من يترك داره �صمك، »من يترك داره � ى ماقالت صى ماقالت صى ماقالت اأ ص تن�ص تن� أَو ا

تهيم من الخوف على وجهكصتهيم من الخوف على وجهكصتهيم من الخوف على وجهْك ص�ص�

عمى دربْك عيعيُِّع كاالأ يصيص صوت�صوت�

يصيصي صتم�صتم� تم�صتم�ص صين �صين � أ أين.. وا ا

دصدصدُّ رحالك؟ صوت�صوت�

للغرب؟ ...

اياّياً كنت »مهاجر« أ مى صمى صمى ا ص�ص� �وت�وتُ

روط التوطين عليكصروط التوطين عليكصروط التوطين عليْك ص �ص � ملى كلتملى كلتُملى كلُّ تصتص صو�صو�

إواإذا خالفت بقدر قالمة ظفرْك إو

يكون قرار الحكم جلياصيكون قرار الحكم جلياصيكون قرار الحكم جلياً: »غادر« ص�ص�

ة والظرف القاهر صة والظرف القاهر صة والظرف القاهر  ص الغربة والوح�ص الغربة والوح� أَت اتمراتمرا تمرصتمرص صن ا�صن ا� إواإ إو

تموت وحيداصتموت وحيداصتموت وحيداً ص�ص�

ُمطار ويُمحى مطار ويمحى مطار ويُمحى 
احتى قبرك تاحتى قبرك تاأكله االأ

جلصجلصجٍل صمحى ذكرك من كل �صمحى ذكرك من كل � محى ذكرك من كل �يمحى ذكرك من كل �يُ يصيص صو�صو�

اأو خاطر...

ْين تهاجْر؟ ين تهاجر؟ ين تهاجْر؟ 
أ ا

للغرب...

يع هويتهم صيع هويتهم صيع هويتهم  صوف ت�صوف ت� وف ت�صوف ت�ص صو�صغارك �صو�صغارك �

م... ون اللغة اصون اللغة اصون اللغة االأ صين�صين� ين�صين�ص صو�صو�

يع عليهم درب الخال ودرب العم صيع عليهم درب الخال ودرب العم صيع عليهم درب الخال ودرب العم  صوي�صوي�

وء الفهمصوء الفهمصوء الفهم صبين الفهم و�صبين الفهم و�

وف ترى ما يعجز عنه الو�صف صوف ترى ما يعجز عنه الو�صف صوف ترى ما يعجز عنه الو�صف  ص�ص�
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أو الموت  من خوفٍ  لي�س من الحرب ا

أبناءك  بل من اأن تفقد في تيهور الغربة ا

من هذي ال�صاعةِ  فّكر

وا�صتب�صر 

ل تُك اأعمى 

في�صيع عليك الدرُب وت�صقى 

أين �صتم�صي ا

اأجل�س في دارك

واحفظ »مقدارك«

رب كالم في الغربة يطرق �صمعك 

فيكون كما الخنجر في قلبك

ْ
م نعيٌم حتى لو جاَر عليك  الوطن الأ

والغربة لو كانت فردو�صاً 

�صتظلُّ جحيماً ياأخذ منَك

ول يعطيْك
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اأديب و�ساعر �سوري. 

يف ذكرى ا�ست�سهاد عماد مغنية. 

❁

اجلواد
- لذكرى الر�ضوان عمادًا وجهادًا-

حممد حمدان

❁

ال��ح�����ص��ان ���رجص���رجص���رِج  ���� ع���ن  ����ص  ع���ن  ص  ��ق��ط��تص��ق��ط��تص��ق��ط��ُت ��� ���صن  صن  ����������������������� �����������������������ن  ن  حي حي��������������������   �������������������� ع���ل���يَّ ع���ل���يَّ   َّ ال��ح�����ص��اُن وب���ك���ى 

و الأ ال��ن��خ��ل��ة  م��ن��ذ  ان�������������ان�������������اِناإل����ف����اِن  الزم درب  الزم�������������لى  درب  �������������لى  الزم��������� درب  الزم���������لى  درب  لى  ع ع���������لى  ���������لى 

��ب��اك��ي ��ب��اك��يص��ب��اك��يصِ ص ب��ف��ت��ن��ت��ه ���ص ب��ف��ت��ن��ت��ه ��� ����ق����ت����ل����ق����ت����ِل����ق����ْت �����ل اف���ت���ن���ان���يم���ث���ل���م���ا ن�����ه�����ل اف���ت���ن���ان���يم���ث���ل���م���ا ن�����ِه�����ل اف���ت���ن���ان���ي����لع����لَع

ٌ، ج�����ام�����ٌح، ج�����ام�����ٌح ٌّ
، ع�����������ص�����ي
ٌّ

، ع�����������ص�����ي
ٌّ

ب��ي��ان��يق�������ل�������ٌق م���ن  ب��ي��ان��يص��ي  م���ن  ب��ي��ان��يص��ي  م���ن  ��ي  ب��ط��ق����� ب��ط��ق�����صدرى  صدرى  اأ

ك��ب��ا اإذا  ال���ح�������ص���ان  َج��ن��ان��ياف�����اف�����اأن�����ا  غ�����دا  ج��ن��ان��ي  غ�����دا  َج��ن��ان��ي  غ�����دا   َ ك����ب����وُت إواإذا  اواإو

❁    ❁

����وىص����وىص����وى ص������ا �����ص������ا ����� ������ا ������������ا، وه���������ل ك������ن������ا ������������ا، وه���������ل ك������ّن المعاني�������ا، وه���������ل ك������نك�������ن�������ا، وه���������ل ك������نك�������ّن اإل���ى  ال����دواة  عط�ش 

ُ��ل ف���ج���ُرن���ا��ل ف���ج���رن���ا��ل ف���ج���ُرن���ا ��ل ف���ج���رص��ل ف���ج���رص ص��ي��غ�����ص��ي��غ����� ��ي��غ�����ص��ي��غ�����ص َت��ع��َبت��ع��َب ال��م��راك��ب وال��م��وان��ي؟صف���م���ت���ى ���صف���م���ت���ى ���

بداع الإ
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ُ���ي���غ���دو ���ش��ع��ُرن��ا���ي���غ���دو ���ش��ع��رن��ا���ي���غ���دو ���ش��ع��ُرن��ا ���ي���غ���دو ���ش��ع��رش���ي���غ���دو ���ش��ع��رش ش��ت��ى ����ش��ت��ى ���� ��ت��ى �������ت��ى ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ انشانشاِن؟�وم���وم�� الح� الح�ش  ش  ��د��ي��د��ْي��ِد ِج على  ج��ي  على  ��ي  ��ق��داع��ق��داِع��ق��دًا

��ه��ن��اب��ل��ه��ن��اب��ُل��ُه ي���داي ��ن��اب��ل���ن��اب��ل� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��ش��ش ش��ري ���ش��ري ��� ��ري ������ري ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ان�ان�اِن�ب��ح���ب��ح�� �ت�ت ت�����ت����� �����را�ش�����را�ش را�ش�����را�ش����� ف ف�����   ����� ُاُهاُه اه������اه������ ������ت������ت ت���ت��� ���ف���ف فش�����فش����� ش�����و�ش�����و�

❁    ❁

���������������صغ���������������صَغ���������������صُّ أَ أَ انيشانيشانيوم������ت������ى؟ اأك������������اد اَ ل� ف��ي  ال��ع��ب��ارة  ل�ش  ف��ي  ال��ع��ب��ارة  ش  صتحتب�صتحتب�ص

ن�����ي ع���ل���ى ج����رح����ي اأوان��������ياف��ل��ق��د ق�����راف��ل��ق��د ق�����راأُت ب��دم��ع��ك ال��ح��ا

األ����م����ح ُ���ن���ي م�����ا زل���������ُت���ن���ي م�����ا زل���������ُت ف�����ي ����ش���م���وخ���ك ع���ن���ف���وان���ي���ن���ي م�����ا زل���������تل���ك���ن���ن���ي م�����ا زل���������تل���ك���نَّ

����ك ترجمان����يق����ى حمحمات����ك ترجمان����يق����ى حمحماُت����ك ترجمان����ي ق����ى حمحمات��ق����ى حمحمات�� ��تب��تب تبش���������������������������������تبش��������������������������������� ش�������������������������������������و �ش�������������������������������������و � ����و �������و ��� ��دن��دن �����ردى ي�����ردى يدن�دن� ����ردى ي�������ردى ي��� �������ن ال�������ن ال ����ن ال�����ن ال� �ي�ي �ح�حي�ي�

نانشنانشناِنق����ل����ب����ي ����ش���ه���ي���د ال���ع�������ش���ق، بال� بال�شكتب  شكتب  ُي الع�شق  بال�  يكتب  الع�شق  بال�  ُيكتب  الع�شق   ُ صبع�صبع�ُص

❁    ❁

ا ي��ا ي��اأ ُ! دم�����ُع! دم�����ُع ال�����ش��ه��ِم �شجانيي���ا اأه�������ُل وم���ا  ���ش��ج��اُه  م���ا  ���ش��ج��اُه��و  م���ا  ُ��و  ���ش��ج��اهش م���ا  ���ش��ج��اهش��و  م���ا  ��و  ش���ش���

م��ان��ي ب��الأ يعَبق  ب��ال  يعبق  ب��ال  ق  صر�����صر�����ص الأ ل��������������������������ل��������������������������ُل  ��������������������������ي��������������������������ي �ه�هي�ي� هش�هش� � �ش�؛  ش�؛  ��ن���ن���ٌن وط�� عندكم  وط���ل��ي  عندكم  �ل��ي 

��كش��كش��ُك ال��ج��ه��ا ِت دم�����ي، وع��ر���ش��ي غ��ي��م��ت��اِنت دم�����ي، وع��ر���ش��ي غ��ي��م��ت��اِنشول��ك��م غ����دي، م�����شول��ك��م غ����دي، م�����

❁    ❁

����ي����عش����ي����عش����ي����ُع م�����ن ح���م���ل���ت���ه ق��ا شي���������شي��������� اإل����ى ال��ع��ن��اِن؟اأ ��ب��احش��ب��احش��ب��اِح ش ال�����ش ال����� ف��ل��ُة

اأب������د ال�������ش���ق���ائ���ِق م��ه��رج��ان��يم����ن ه�������ودج ال���ن���ج���وى اإل����ى

ُ��ط��ُع��ط��ُع ف��رق��داِنف�������ي ك���������لِّ ل������ي������ٍل م�������ن ل���ي���ا ��ط��عش��ط��عش شل��ي ال�����ش��وق ي�����شل��ي ال�����ش��وق ي�����

ُ���ت���ه ال�����ُب�����راق���ت���ه ال�����ب�����راق���ت���ه ال�����ُب�����راق ���ت���ه ال�����ب م���ط���ي���ت���ه ال�����ب م���ط���يَّ َّ م���ط���يَّ �����ر�����ف�����ر�����َف�����ٌر �����فش�����فشَ ���ب���ع ال���م���ث���ان���يش���ب���ع ال���م���ث���ان���يش���ب���ع ال���م���ث���ان���يش������ش������ شوروح�����������ه ����شوروح�����������ه ����

��ت��ِه ��ت��هح��ب��ت��هح��بَّ اأ اإل���ى  ال�����ش��غ��اف  �����������������ْت ق�������م�������ت�������اِنصنه�صنه�ص  �����������������ت�����������������رف�����������������ت�����������������رفَّ �����������������رفف�����������������رفَف

���اط م����ن رب�����ا الش���اط م����ن رب�����ا الش���اط م����ن رب�����ا الأ ���ام ت������������ورق����ام ت������������ورق����ام ت������������ورُق ن���ج���م���ت���اِنشوع���ل���ى ب�������شوع���ل���ى ب������� �ح�����ح����

❁    ❁

��يش��يش��ي ش ي��ق��ت�����ش ي��ق��ت����� ���ك ����ش���ك���ات���ك ����ش���ك���اَت���َك ����ْف ����ف����ف����ف����فِّ ن��ع��ان��ي����فخ����فَخ اأن  ��ب��اب��ةش��ب��اب��ةش��ب��اب��ِة ال����� ال�����ش  ش  ��رش��رش��ُر شج�����شج�����

رث���ان���ي م����ن  لولّوَل  اأ ك�����ان  ك�����ان ���ك  ك�����ان ���ك  ��ك  ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ دم��ع�� دم��ع���ن  �ن  اأ ال���غ���زال���ة  ���بش���بش���ُب  شح�������شح�������



اجلواد

ول   ��02015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

 ذك���رى
مَّ
ٍف، ِع�����ن�����اِناأم�����ش��ي وف���ي ع��ط��ف��ي

ْ
������ش�����ه�����وٍة، ُع�������������ر

 ع��ل��ى ���ش��غ��ف��ي اإل���ى
ْ
�����ش����غ����راِنف��ا���ش��ب��ر االأ ي�������ش���ت���ري���َح  اأن 

ت����وَءم�������اِن ح  ال����م�������جنمَّ والغ�ش�������������ُب  الجمر  فليُل  وارم����ْح، 

الرهاِن من  الرهان  ف����ي  اأ�ش������������������������بُق  ال����ه�����مِّ  ن����بي��ُل  غ�����ش���ٌب 

واإل���ي���ه ت�����������������واق��ي��������������َن ي��������������������������زدل��ف��������������������������������������وَن م��������������ن ق�����������ا���ضٍ وداِن

ي���ا �����ش����اِح! ن���ه���ُر ال�����ش��م��ِت م��رَب�����������������������������������������دٌّ ووج������ُه ال�����ش��م�����ض ق���اِن

�ش����مراِن االأ وم��نه��������ا  م���هجُت�ن�����������������������ا،  ال��وع��د  ج��ّل��ن��ار  م��ن 

طعانيك������ْن ي����ا م���ل���ي���َك ال����ري����ح ق��ا اف��ت��ق��دوا  اإذا  ف��ي��ت��ي 

ع��ل��ي��اُء ف���ي ال���ح���رب ال���َع���واِن)ه����ي����ه����ات م���ن���ا ال���������ذل( ي��ا

– وي���ع���ان���ق���وَن خ���ط���وت���اِنه����ي خ���ط���وة  اأو   – م�����زاره�����م 

رج������واِن واأع����������ود م����ن ����ش���ف���ري اإل��ي�����������������������������������������ك م���و����ش���ح���ًا ب������االأ

❁    ❁

م���ك���ان���يم����ا م������ات م����ن ك����ان����ت اإم������ار اأو  م����ك����اَن����ك  ت�������ُه 
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ها ه، كلها ه، كلُّها  ه، كل������ه، ركبته، كل������ه، ركبتُ ������ه، ركبتبي خلدون، رقبت������ه، ركبتبي خلدون، رقبتُ أ ������ره������رْه������ُر � ه ظه َظ

ؤت�ؤلمه في وقت وت�لمه في وقت وت�ؤلمه في وقت و�حد!

�سيقية ��سيقية ��سيقية  � م� م آل������ًة ������ار ج�سم������ه س������ار ج�سم������ه س������ار ج�سم������ه �ل�سبعيني � س�س�

�حد ه�حد ه�: �آخ! ت وس�ت وس�ت و� س�ينطلق منها �س�ينطلق منها �

�لمحترم  أ، ه������ذ� ��س��س�� حالُة قلب������ه هي �لأ

خم سخم سخم  س وت�س وت� �ر�ر�يين������ه، �نتف������َخ رسرس سكث������ر �سكث������ر � أ ْت � �ن�س������دَّ

ره تارة�ره تارة�ره تارًة بحجم  �������������� ������س������س س خلدون يت�س خلدون يت� �ب�ب� أ حت������ى بات �

خ�خ�ٍخ �أكثر من  �ن طفل منف�ن طفل منف ن طفل منف�ن طفل منف� � كبال� كبال قرنبيطة، وتارًة

�لالزم.

ر ��ر ��ر �أخ������ذ �لرجل  �لمتده�لمتده ������ع س������ع س������ع � س�س� ���� �ل�ل أم������ام � �

�لبر�لبر�م������ج �لطبية في  � ز يتاب������ع بع�ض�ز يتاب������ع بع�ض�ز يتاب������ع بع�َض �لعج�������لعج������ �

�إلى  ن، ��ن، ��ن، �أدوية كال�سحر �ستنزل قريباً  �لتلفزي�لتلفزي �

بداع الإ

اأديب وقا�ص �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁
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�صواق، عمليات جراحي������ة مبتكرة �صتعيد  الأ

ال�صيَخ اإلى �صباه!

وذاَت ليلة بعد اأن اأخذ دواَء القلب، و�صع 

أ�ص������ه على المخ������دة بجوار تل������ٍة من اللحم  را

وال�صحم هي زوجت������ه، مرَّ النوم على عينيه، 

فراأى في الحلم اأمراً عجيباً..

كان م�صتركاً ف������ي مظاهرة، كلُّ َمْن فيها 

أكثره������م نا�صفة،  أمثال������ه، خدود ا �صي������وٌخ من ا

أ�صنانهم! قاماتهم  �صة، ملت�صقة ببدلت ا ُمخفِّ

مائل������ة كاأغ�صان �صجر مك�صورة، واللهاث من 

كل حدب و�صوب!   

ق������ام هوؤلء بمظاهرته������م بعد اأن علموا 

َم اإلى حد كبير في مدينتهم،  باأن الطب تقدَّ

وتواف������رْت قط�����ُع غي���ار للب�صر، لكنَّ اأح�����داً 

ل يفكر في تقديمها اإليهم. 

فوق الروؤو�س ال�صائبة وال�صلعاء ارتفعْت 

لفتات كثيرة، عليها عبارات متنوعة:

- ذهبْت �صحتنا، لكننا اأحياء. 

- نريد عيوناً جديدة لنرى الطريق. 

آذاناً جدي������دة لن�صم������ع زقزقَة  - نري������د ا

الع�صافير. 

- اعطونا �صيقان������اً لنرك�َس ونرق�َس مع 

ال�صبايا. 

- يا اأهَل بلدنا اإذا لم ت�صاعدونا �صنجل�س وراء 

مكبرات ال�صوت نئن ونتاأوه ونخنخن باأ�صواتنا 

ونمطُّ �صعالنا حتى نحرمكم من الراحة.

أ النا�������س يتجمع������ون للفرج������ة على  ب������دا

المظاهرة، وَمْن لم ينزل من بيته اإلى ال�صارع 

أ�َصه ون�صَف ج�صمه من النافذة. مدَّ را

م������ع زي������ادة المتفرجي������ن زادْت حما�صة 

ال�صي������وخ المتظاهرين، فاأخذوا يهتفون بقوة 

موؤكدين طلباتهم، ث������م �صمتوا ورفع اأحدهم 

�صوته وكاأنه يغني: 

ع في الختياْر/ في عيونو ميْة حكايْة ْع.. طلِّ )طلِّ

اْر/بيرمي طيوْر معاليْة( يا �شب الزمْن دومَّ

و�صل الموكب اإلى المي������دان الكبير في 

المدينة، فاأطلَق ال�صيوُخ من مناخيرهم وفي 

لحظ������ة واحدة �صوت)خ������ن..ن..ن( اأي اإنهم 

ذون تهديداتهم. بدوؤوا ينفِّ

أر�صلوا في الجو عنيناً  بع������د الخنخنة ا

�لة 
ْ
دوا حلوَقهم ف������ي َو�ص طوياًل، ث������م وحَّ

 يم�صكون 
َ

�صع������ال عجيب������ة جعلِت النا�������س

�هم!
َ
روؤو�ص

ظه������َر عندئذ رجٌل وقور م������ن متو�صطي 

َم نحو المظاهرة وخلفه �صاب  عم������ار، تقدَّ الأ

يحمل دفتراً، قال:

أنا  ع������زاء.. ا أيه������ا ال�صيوخ الأ - مه������اًل ا

تفاو�س  أه������ل المدينة، جئ������ُت لأ من������دوُب ا

معك������م. ل توج������د ف������ي م�صتودعاتنا- مع 

�صف- قطُع غيار كافية لكل ما ترغبون  الأ

كم  في تبديل������ه من اأج�صامكم، لكننا لن نردَّ

خائبين �صنعطي كلَّ �صيخ منكم قطعَة غيار 
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واحدة يدبِّر نف�ص������ه بها، عين جديدة مثاًل 

أو ركبة. هي������ا �صجلوا ما  اأو عم������ود فقري ا

تريدونه عند ال�ص������اب الذي يحمل الدفتر 

من ورائي.

ت������ردد ال�صيوخ في قبول العر�س لحظاٍت 

قليل������ة، تبادلوا خاللها النظرات، ثم وافقوا، 

فبداأْت عملية الت�صجيل.

كان ال�ص������اب الذي يق������وم بذلك خفيَف 

الظل، فحين يتلقى الطلب من اأحدهم يرفع 

�صوته وهو يكتبه على الدفتر..

بي �صمير( )اأنف لأ

) رقبة طويلة للعم يو�صف(

)بطة �صاق للخال محمود(

)�صعر ل�صلعة ال�صيد فوؤاد(

و�ص������ل الدور اإل������ى اأبي خل������دون، ف�صاأله 

ال�صاب:

. - واأنت ماذا تريد يا عم؟  اطلْب وتمنَّ

أبو خلدون اإلى �صدره قائاًل: أ�صار ا ا

- قل������ب. يلزمني قلب. ه������ذا الذي في 

�صدري �صار في حالة يرثى لها.

�صاح ال�صاب وهو ي�صجل:

- قلب من اأح�صن نوع للعم اأبي خلدون.

أبو خلدون، م�صى خطوًة واحدة،  ا�صتدار ا

لكنه رجَع وع�صفوُر القلق ينقر عينيه:

أريد  أنا ل ا - ا�صط������ْب.. ا�صطْب اأرجوك. ا

يَّ �صيء.
أريد اأ قلباً، ل ا

طار حاجبا ال�صاب اإلى فوق اأو طيَّرهما 

هو باأ�صلوبه الخفيف الظل، �صاأل:

- م������ا الحكاية يا عمنا؟ لم������اذا لم تعد 

أننا- ل �صمح اهلل-  تري������د القلب؟! هل تظن ا

أو قلباً �صبَق  �صنعطيك قلباً ل������ه اأذين واحد؟ ا

ا�صتعمال������ه م������ن )البالة الطبي������ة(؟ واهلل لن 

اأ�صطب اإل اإذا عرفُت منك ال�صبب.

بلع الرجل الكبير ريقه، قال:

- قد ل تفهم ما �صاأقوله يا ولدي.. بيني 

أنه  وبين قلبي القديم ِع�صرةٌ طويلة. �صحيح  ا

تالف مهترئ، لكنه حنون ح�صا�س، يجعلني 

أيام زمان عند  أ�صلطن على اأغان������ي ا مثاًل  ا

أم كلث������وم، يجعلني  محم������د عبد المطلب وا

أ�صبع برائحة حارتي على  ن������َف ول ا اأمالأ الأ

هم  الرغم من عيوبها وعي������وب اأهلها، والأ

أكب������ر بلوة في  ل ا أنه ي�صاعدن������ي على تحمُّ ا

آه لو  حيات������ي: زوجتي الم�صونة اأم خلدون. ا

أي������َت منظرها. اإنها دبة حقيقية، ول�صانها  را

ألع������ن من �صكله������ا! بهذا القدي������م المهترئ  ا

عداء.. اأعني  قرباء الأ اأ�صب������ر اأي�صاً على الأ

اأولدي وزوجاتهم. اإنهم ي�صرقونني وعيوني 

ُمفتَّح������ة، ول يعجبهم اأن اأ�صرف ولو قر�صاً 

أنهم ينزعجون  ْر ا واحداً على نف�ص������ي! ت�صوَّ

أو ا�صتريُت دواًء  اإذا ذهب������ُت اإلى الطبي������ب ا

ن الدواء قد  للقل������ب الذي اأتحملهم ب������ه! لأ

يوؤخر ما يتمنونه لي وه������و اأن يقوم ال�صيد 
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عزرائي������ل بزيارتي، ومع هذا كلِّه اأفتح باب 

يُّ 
بيتي لهوؤلء، وي�صحك �صني لهم اأحياناً. اأ

يُّ قلب؟! 
قلب جديد يفعل هذا؟ اأ

أب������ي خلدون،  كرج������ْت دمعٌة م������ن عين ا

أنفه، فاأ�صرع ال�صاب  والت�صقْت لحظة بقرنة ا

يقول:

- اطمئ������ن يا ع������م.. لن تتغي������َر ذرةٌ من 

م�صاع������رك مع القل������ب الجدي������د، فالعلم له 

راأي قاطع في هذه الم�صاألة: عواطُف النا�س 

مكانُها في روؤو�صهم ل في قلوبهم.

أبو خلدون، بل ابتعَد وا�صعاً  لم يطمئ������ن ا

يده عل������ى �صدره، وكاأنه يخ������اف اأن ياأخذوا 

قلب������ه رغماً عنه، اأخذ يرك�������س ويلهث، ومع 

لهاثه انتف�َس وا�صتيقظ.

األقى نظرًة على ما حوله، فراأى بجواره 

تل������َة اللح������م وال�صحم قد دفعت������ه اإلى طرف 

ر�س!  ال�صري������ر حت������ى كاد ي�صق������ط عل������ى الأ

و�صمعه������ا ت�صخر �صخيراً عجيباً، فتمتم: رباه 

أقب������ل بالقلب  م������ا اأغبان������ي.. كان يجب اأن ا

الجديد لعله يريحني منها.
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خر الوجه الآ

با�سم عبدو

❁

ها منذ تها منذ ّتها منذ  ّة الوحيدة في البي������ت ثّبتة الوحيدة في البي������ت ثبتة الوحيدة في البي������ت ثّب
آ ا الم������را الم������را

لة وجهه������ا ي�شبه وجهي شلة وجهه������ا ي�شبه وجهي شلة وجهه������ا ي�شبه وجهي  شعقدي������ن فوق المغ�شعقدي������ن فوق المغ�

احته������ا شاحته������ا شاحته������ا اأكبر.. الف������رق بين وجهينا  ش م�ش م� لكنَّ

ا وجهي فلم يتغير  ا وجهي فلم يتغير ما وجهي فلم يتغير مَّ أ ������ع، ا ������ع، نها على �شكل مرب������ع، نها على �شكل مربَّ َّنها على �شكل مربَّ
أ ا

وي شوي شوي  شمنذ والدتي، وحاف������ظ على �شكله البي�شمنذ والدتي، وحاف������ظ على �شكله البي�

ر�ض. القريب من �شكل االأ

ع  الذي يتوزع  الذي يتوّزع  ضوعلى الرغم من الغب�������ضوعلى الرغم من الغب�������ض

ادقة، فهي شادقة، فهي شادقة، فهي  شنها كانت �شنها كانت � أ ا طحها شطحها شطحها اإالَّ شعلى �شعلى �

دب ظه������ر لي ع������دد التجاعي������د وبقايا ندب ظه������ر لي ع������دد التجاعي������د وبقايا نُدب  ظه������ر لي ع������دد التجاعي������د وبقايا نتظه������ر لي ع������دد التجاعي������د وبقايا نتُ

ّعة على كتفي خّدعة على كتفي خّديَّ وفوق  عة على كتفي خدالجدري، الموزعة على كتفي خدالجدري، الموزَّ

ع في شع في شع في  شنف متوا�شنف متوا� الغمازتين الهرمتي������ن، واأ

بداع الإ

اأديب وكاتب. ❁
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حجمه ونعومته يطلُّ عليهما من نافذتين 

�صغيرتين.

كن������ت في كل �صباح ومث������ل جميع النا�س 

اأراقب حالت الحزن والفرح، وكل التغيرات 

أنا  اليومية التي تظهر على الَب�َصرة ال�صمراء، وا

بري القا�صي،  اأحلق ذقني الكثيفة و�صعرها الإ

ب�صفرة جديدة، �صاحرة، حادة، تركها والدي 

على رّف المغ�صلة قبل اأن يرحل..!

ا يجري  لم اأكن بحاجة لمن يخبرني عمَّ

في المدينة، فعندم������ا اأعود من عملي في 

أتناول الطعام، األقي نظرة  الم�صاء، وقبل اأن ا

آة، فتظهر ت�صاري�س  تاأملية على �صطح المرا

وجهي بكهولته وبقايا مالمح �صابة تختفي 

بي������ن التجاعيد، وخريط������ة المدينة تهبط 

آة،  مثل مظلة م������ن ذاكرتي على �صطح المرا

بني������ة واليافط������ات  فتظه������ر ال�ص������وارع والأ

والوزارات  والبرلمان  بال�صع������ارات  الملّونة 

والموؤ�ص�صات الحكومية والحدائق والفنادق 

�صة النجوم.  المخمَّ

آة بال�صور والكثير من  وتزدحم الم������را

الت�صوهات الحا�صلة في تاريخ المدينة، 

وما بق������ي من الالفت������ات الت������ي تركتها 

جيال، ك������ي يعرفوا  الري������اح �صواه������د لالأ

المزيفين وِحبرهم الفا�صد وما في بطون 

اأقالمهم.

أ�صعر  أكاد اأختنق ا ي������زداد عذاب روح������ي ا

 التحمتا وتحّولتا اإل������ى قطعة من 
َّ
اأن رئت������ي

أفّك������ر بعمق واأبحث عن  أنا ا ب وا أتعذَّ حدي������د ا

آة وكيف ياأتي الفجر  ما هو موجود وراء المرا

ويفتح ن������وره ممراً للنهار.اأرى �صورتي تمتلئ 

بالحف������ر والنُّدب والتجاعي������د تغّطيها بقايا 

دم������وع جففتها ح������رارة الن�صي������ان وكيف اأن 

م لون وجهي  م�صام������ات ب�َصَرتي اأغلقت وتفحَّ

حجام عن معرفة  كل ه������ذا يدعوني اإل������ى الإ

الحقيقة وتجاهل ما يجري من موبقات، وما 

أّني لم اأعد  يج������ري خارج هذا المكان حيث ا

اأهت������ّم بوجوه الجيران و�صكان الحي، بعد اأن 

مت وتناثرت  �صق������ط ربما حجر عليها فتحطَّ

نتف������اً �صغيرة، ولم اأعد اأرى وجهي منذ ذلك 

نَّ وجهاً بدياًل 
التاري������خ، وغابت �صورت������ه وكاأ

حلَّ مكانه..!

كانت الّتهمة لبن الجيران الم�صاغب في 

نني وجدُت �صظية من قذيفة  غير مكانها، لأ

أُت  أنياب حادة عندئذ بدا مثلثي������ة ال�صكل لها ا

أتلّم�������س وجهي ربما َقَطع������ت ال�صظية جزءاً  ا

من������ه وت�صاحك������ت زوجتي من كث������رة هو�صي 

وو�صوا�صي وح�صاباتي الخاطئة، ومن الخطاأ 

الفاح�س ال������ذي ارتكبته الحا�ص������ة ال�صاد�صة 

أ�ص������ارت زوجتي اإل������ى �صورتي في  عندئ������ذ ا

الها وبدا وجهي كما عرفته من قبل. جوَّ
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أراه������ا بالعين  ال�ص������ور اليومي������ة الت������ي ا

المج������ردة ف������ي ال�صاح������ات، وبقاي������ا اللحم 

المقطوعة،  ي������دي  والأ بالجدران،  المت�صبث 

حذي������ة المتناثرة، وبق������ع دماء ال�صحايا،  والأ

بري������اء والروؤو�������س المف�صولة عن  وجثث الأ

�صنان على  اأج�صاد اأ�صحابها، وكيف تع�ّس الأ

فواه الفاغرة، والبطون المبقورة  ل�صنة، والأ الأ

معاء المثقوبة. والأ

لم تع������د ذاكرتي تت�صع لتخزين ما يجري 

في البالد م������ن ماآ�ٍس ورذائل، ومن ت�صوهات 

فكار وعل������ى الرغم من  ع�ص������اء والأ ف������ي الأ

أربعة جدران  تعدد المرايا الت������ي ثّبّتها على ا

خر،  �صالحة لعك�س مالمح وجهي، والوجه الآ

ال������ذي يخّزن تحت جلده الموبقات وال�صرور 

والقاذورات المهّربة، فالتهمُت مكيال ال�صبر 

ة،  عل������ى الرغم من م�صاعفة �صع������ره مئة مرَّ

وتجّرعُت ماأ�ص������اة عدم الروؤية حينما فقدُت 

عيني ب�صظية بحجم الدبو�س.

ارتفع������ت ن�صبة العذاب وج������ّف اآخر نبع 

مت عم������ارات وع�ص�س النمل  للدم������وع وتهدَّ

الطّي������ار في بي������وت الفقراء وكث������ر الجراد 

�صمر وما يطل������ق عليه ع�صرات  �صق������ر والأ الأ

الت�صميات في ربوع البالد.

������ل غليان  ولم تع������د اأع�صاب������ي تتحمَّ

الدم������اء، وت�صاعف ع������دد نب�صات قلبي، 

أنني  طباء اإلَّ ا وعل������ى الرغم من تحذير الأ

ا�صتمريُت في ف�صح ما يجري على �صطح 

آة وك�صف ما يجري على �صطح الوجه  المرا

خر وتحت جلده. الآ

آة درو�صاً كثيرة، لكني  لقد علّمتن������ي المرا

دُت عبارتي الم�صهورة:  حينما فقدت عيني ردَّ

)عي������ن واح������دة ل تكف������ي لروؤي������ة العالم.(. 

أثور ب�صرعة في  اأ�صبحُت اأغ�ص������ب ب�صرعة وا

أنني فقدت الب�صر  وجه زوجتي التي تن�صى ا

م������ن عيني، وعندما كانت تق������ف اأمام عيني 

ك�صجين عّني ولم  ال�صليمة كحائط تمن������ع الأ

اأعد اأرى اأحداً!

موات  أ بنه������م اأوراق نع������ي الأ أق������را كنت ا

المل�صق������ة عل������ى الجدران، وف������ي اللوحات 

أب������واب الجوامع  المعلَّق������ة عل������ى مداخ������ل وا

البت�صامات  واأراقب  والمدار�������س  والكنائ�س 

المموه������ة بحزن مغ�ص������ول بالحياء، ومالمح 

الفرج بادية بو�صوح على وجوه تجار التوابيت 

كفان. والأ

آة التي اأحّبها را�صخاً في  ظلَّ وجه الم������را

ذاكرتي، هي رفيقة مخل�ص������ة طيلة �صنوات 

القح������ط والخير، لكنه������ا ا�صت�صهدت ب�صبب 

�صظية وما زلت حت������ى اليوم وفي كل �صباح 

أ�صتعيد من ذاكرتي تلك العالقة التي توطدت  ا

بينن������ا لقد كانت خ�صارت������ي كبيرة انطفاأ نور 
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آة التي ورثتها  عيني وتحّطمت �صديقتي المرا

من اأبي وبقيت عي������ن وحيدة �صامدة تحّدق 

في هذا المكان وفي هذه الم�صاحة ال�صغيرة 

وقد تجّمعت في قاع ذاكرتي حكايات وتاريخ 

لم طوال ال�صنوات الخم�س  ي�صرخ من �صدة الأ

قب������ل الرحيل وف������ي خزانه������ا �صديد جروح 

حباء �صقطوا �صهداء  ودماء متجّمدة و�صور لأ

أم������ا ذاكرتي فلن ت�صاب بالوهن ظلت تجمع  ا

خب������ار وت�صنع منها تاريخاً مجيداً  خيوط الأ

مل وذاكرة  و�صفحات من الفرح والحزن والأ

تحافظ عل������ى الطقو�������س والت������راث وتبّخر 

لل�صم�س..!
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باحث في المو�سقى واأ�ستاذ جامعي ووزير �سابق لل�سياحة. ❁

�سا�سية الالزمة  هل كانت املو�سيقى رابع العلوم الأ
لفهم الكون عند اليونان..

هل كانت املو�سيقى رابع العلوم ال
لفهم الكون عند اليونان..

هل كانت املو�سيقى رابع العلوم ال

اأم كانت، بالنتيجة، غايتها ومنتهاها؟
آد. �سعد اهلل اآغا القلعة آد. �سعد اهلل 

❁

إ ف������ي زم������ن الإ ف������ي زم������ن الغري������ق، اعتم������د 

أ�سا�سية،  أربع������ة ا ا الفال�سف������ة علوم������اً

المرجعية  الخلفية  بتكامله������ا  المرجعية سكل  الخلفية  بتكامله������ا  المرجعية سكل  الخلفية  بتكامله������ا  كل  ست�ست�

ي فيل�سوف، ي�سعى لتف�سير الكون،  لأ

الية تالية تاأثيرها  آ ومظاه������ر الحياة، وفهم ا

ا منا ا منا اإن  أٌي ا أ ا يفاجا يفاجا لن�سان. وقد لن�سان. وقد ل إعلى الإعلى الإ

ا با باأن الح�ساب والهند�سة والفلك،  ملمِلَم لعلَع

ربعة،  ه������ي ثالثة من تلك العل������وم الأ

ك �سيفاجئ سك �سيفاجئ سك �سيفاجئ  س �س � لن العل������م الرابع لن العل������م الرابع ل اأ اإل

و�سيقى!!
ُ
و�سيقى!!مو�سيقى!!م م�م� �نه كان: ال�نه كان: ال الكثيرين، لأ
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�سئلة التالية: وهنا قد تطرح الأ

�سا�سية  ترك بين العلوم السترك بين العلوم السترك بين العلوم الأ س�س� ُ- ما هو الـُم�- ما هو الـم�- ما هو الـُم 1

ُولى؟ وما عالقتها بالـُمو�سيقى؟ولى؟ وما عالقتها بالـمو�سيقى؟ولى؟ وما عالقتها بالـُمو�سيقى؟
الثالثة الأ

ن ترتيب على ــــــن ترتيب على ــــــن ترتيب على  ــــــذه العلوم مــــــذه العلوم م ذه العلوم مــــــذه العلوم مــــــ ــــــل لهــــــل له ل لهــــــل لهــــــ ــــــ- هــــــ- ه 2

أثناء درا�سته لها؟ وفي اأي  الفيل�سوف اتباعه ا

ُر�س الفيل�سوف الـُمو�سيقى؟ر�س الفيل�سوف الـمو�سيقى؟ر�س الفيل�سوف الـُمو�سيقى؟ َمرحلة يَدمرحلة يدمرحلة يَْد

رب الذين ــــــرب الذين ــــــرب الذين  ــــــن فال�سفة العــــــن فال�سفة الع ن فال�سفة العــــــن فال�سفة العــــــ ــــــاذا عــــــاذا ع اذا عــــــاذا عــــــ ــــــ- مــــــ- م 3

ع ــــــع ــــــع اأي  ــــــة، ومــــــة، وم ة، ومــــــة، ومــــــ ــــــغريقيــــــغريقي ة الــــــة الــــــة الإ ــــــدوا الفل�سفــــــدوا الفل�سف دوا الفل�سفــــــدوا الفل�سفــــــ ــــــاعتمــــــاعتم

مو�سيقى تعاملوا؟

أ�سا�ٍس ذه التوجهات من ــــــذه التوجهات من ــــــذه التوجهات من ا ــــــ- هل بقي لهــــــ- هل بقي له 4

اليوم؟

�سا�سية  ت���رك بين العل���وم الست���رك بين العل���وم الست���رك بين العل���وم الأ سم���ا هو الم�سم���ا هو الم�

ولى؟ وما عالقتها بالمو�سيقى؟ الثالثة الأ

ن نظرة �سريعة ين نظرة �سريعة يِّن نظرة �سريعة اإلى العلوم الثالثة 
َ
يبيب بتبتُ

أنها  ولى: الح�ساب والهند�سة والفلك، ا الأ

يات، سيات، سيات،  سترك في اعتمادها على الريا�سترك في اعتمادها على الريا� ترك في اعتمادها على الريا�سترك في اعتمادها على الريا�س ست�ست�

ي بنائها، ــــــي بنائها، ــــــي بنائها،  ــــــعداد فــــــعداد ف ى الــــــى الــــــى الأ ــــــدة علــــــدة عل دة علــــــدة علــــــ ــــــالمعتمــــــالمعتم

يات في الم�سمى سيات في الم�سمى سيات في الم�سمى  سي الريا�سي الريا� فالح�ساب، اأ

ول،  ع حالياــــــع حالياــــــع حالياً، هو العلم المجرد الأ ــــــائــــــائ ائسائس سال�سال�

ــــــالنطــــــالنطــــــالق اإلى فهم الهند�سة،  ومنه يتم ال

ات ــــــات ــــــات  ــــــيــــــي يسيس سر للريا�سر للريا� ر للريا�ســــــر للريا�ســــــ ســــــد مبا�ســــــد مبا� د مبا�ــــــد مبا�ــــــ ــــــي تج�سيــــــي تج�سي ي تج�سيــــــي تج�سيــــــ ــــــوهــــــوه

ر، سر، سر،  سة للب�سة للب� ة للب�ــــــة للب�ــــــ ــــــي الحياة الماديــــــي الحياة المادي ي الحياة الماديــــــي الحياة الماديــــــ ــــــالمجردة فــــــالمجردة ف

ساون المن�ساون المن�ساآت وفقاً ون المن�ــــــون المن�ــــــ ــــــم المهند�ســــــم المهند�س م المهند�ســــــم المهند�ســــــ ــــــمــــــم مسمس سذ ي�سذ ي� اإ

ية.سية.سية. سلعالقات ريا�سلعالقات ريا�

ر سر سر  سك، فهو التج�سيد المبا�سك، فهو التج�سيد المبا� ك، فهو التج�سيد المبا�ــــــك، فهو التج�سيد المبا�ــــــ ــــــا علم الفلــــــا علم الفل ا علم الفلما علم الفلمَّ أ ا

ي ال�سعي لفهم ــــــي ال�سعي لفهم ــــــي ال�سعي لفهم  ــــــة، فــــــة، ف ة، فــــــة، فــــــ ــــــات والهند�ســــــات والهند�س ات والهند�ســــــات والهند�ســــــ ــــــيــــــي يسيس سللريا�سللريا�

ت�صمي������م وهند�صة الكون، كما اأبدعه الخالق 

عزَّ وجل.

ن اإل������ى المو�صيق������ى: بم������اذا 
فلن������اأِت الآ

�صا�صية؟ ولماذا �ُصمت  ت�صترك م������ع العلوم الأ

أ�صئلة اأخرى:  اإل������ى هذه الباقة؟ ما يقود اإلى ا

ما هو تعري������ف ال�ُمو�صيقى؟ ما الذي يجعلنا 

�صوات  نقول عل������ى مجموعة معينة م������ن الأ

أنها مو�صيق������ى، بينما ل نُعرِّف  المتالحق������ة ا

أنها  �صوات عل������ى ا مجموع������ة اأخرى م������ن الأ

كذلك؟ كيف توؤثر المو�صيقى على م�صاعرنا 

واأفكارن������ا؟ ما الذي نق�صده عندما نقول اأن 

أو »فرحة«  مقطوعة مو�صيقية م������ا »حزينة« ا

أو »عاطفية«؟  ا

في الواقع، لما كان ال�صوت عبارة عن 

موجة اهتزازية تُعّرف بتردداتها، وبالتالي 

فاإن درا�ص������ة ال�ُمو�صيقى علمياً، هي درا�صة 

ريا�صية للعالقات بين هذه الترددات التي 

أ�صا�صه������ا  لت ال�ُمو�صيقي������ة، ا ت�صدره������ا الآ

أي�صاً. واإن ا�صتطعنا و�صع تعريف  عداد ا الأ

أو  �صوات المن�صجمة ا ريا�صي للعالقة بين الأ

�صوات  لحان، اأمام الأ لة لالأ المريحة الم�صكِّ

�صن�صتطيع  فاإنن������ا  والمنف������رة،  المزعج������ة 

معرفة كيف تكون ه������ذه التراكيب مريحة 

ذن، ولكننا �صنك������ون اأي�صاً قد  ومل������ذة ل������الأ

َعَرْفن������ا، لماذا اأدخل اليونانيون المو�صيقى 

�صا�صية الالزمة  ربعة الأ في اإطار العلوم الأ
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لفهم الكون، خا�صة اإن َفِهْمنا اأن الفال�صفة 

نظ������روا، في حينه، اإل������ى الكون نف�صه، كما 

أن������ه مبني على عالقات  ال�مو�صيقى، على ا

ريا�صية واأعداد.

في المو�شيقى 

ن�ص������ان ال�مو�صيقى منذ زمن  ع������رف الإ

طوي������ل، لكن النظرة العلمي������ة للمو�صيقى، 

�ص������وات ال�مو�صيقية، لم  والعالق������ة بين الأ

تاأِت اإل ف������ي مرحلة متاأخرة. من المتوقع 

ول������ى، كان������ت ت�صتند اإلى  ف������كار الأ اأن الأ

المالحظة المجردة، باأن ال�صوت ال�صادر 

وتار، كان يختلف عند  عن النقر عل������ى الأ

اختالف ط������ول الوتر الم�صن������ع من مادة 

متماثل������ة، اأو عند اختالف قوة �صده.. واأن 

ولى كان������ت تعتمد �صبط  التطبيق������ات الأ

�ص������وات المن�صجمة في اإط������ار ذوقي،  الأ

أنه كان  ولكن التاري������خ َوثَّق لفيثاغ������ورث ا

ول ف������ي التعام������ل م������ع ال�مو�صيقي في  الأ

أنه  أ�صل������وب ع�����لمي خ����ال�س، ول�صك في ا ا

كانت لديه دواعيه لذلك.

فيثاغورث والمو�شيقى

كان فيثاغ������ورث )570- 495 ق.م(، قد 

أ اأن الكون جميل ومن�صجم، تحكم  اعتمد مبدا

عداد، ون�ص������ب من�صجمة بينها،  مكونات������ه الأ

ووجد في المو�صيقى، بما لها من تاأثير طاٍغ 

ن�صان، التج�صيد المبا�صر والملمو�س  على الإ

لنظريته. كانت البداية عندما ا�صتطاع و�صع 

ولى لدرا�ص������ة المو�صيقى بطريقة  �ص�س الأ الأ

علمية، من خ������الل تو�صله اإلى تحديد ن�صب 

وت������ار التي تُ�ص������در بالنقر عليها  اأط������وال الأ

اأ�صواتاً من�صجمة.

لحظ فيثاغورث اأن تق�صير طول الوتر 

ينت������ج �صوتاً جديداً مختلف������اً عن ال�صوت 

ال������ذي ينتج ل������دى النقر عل������ى الوتر ذاته 

أن������ه كلما كانت ن�صبة تق�صير الوتر  حراً. وا

ن�صبة ب�صيطة، كلم������ا كان ال�صوت الجديد 

�صلي الناتج عن  من�صجماً مع ال�ص������وت الأ

�صلي. وكلما تعقدت  نقر الوتر بطول������ه الأ

�صوات مزعجة وغير  الن�صب كلما كانت الأ

�صلي، وفيما بينها.  متاآلف������ة مع ال�صوت الأ

�صوات  وف������ي الواقع فاإن ن�ص������ب اإ�صدار الأ

المو�صيقي������ة الرئي�صية لل�صل������م المو�صيقي 

ال�صباعي ترتبط فقط بالن�صبة 3/2:
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�ص������وات المو�صيقية  اأن الأ ما يعن������ي 

المرت�صف������ة في جمل لحني������ة، والجمال 

الناجم عنها، هي نتيجة لنظام متجان�س، 

وتار، يعبر عنها  طوال الأ أ�صا�ص������ه ن�صٌب لأ ا

بن�صب ب�صيطة. بن������ى فيثاغورث نظريته 
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�صا�������س، ث������م عممها على  على ه������ذا الأ

نها  الكون. اهتمَّ فيثاغورث بالمو�صيقى لأ

اأمامه، كمج�صد للكون  موجودة فيزيائياً 

البعي������د، وبع������د اأن تو�صل اإل������ى ا�صتنتاج 

العالقات الريا�صي������ة المج�صدة للجمال 

أينا، فقد حاول تعميم  المو�صيقي، كما را

مفه������وم التناغم المو�صيق������ي على الكون 

ته. م�صابه������اً بين المو�صيقى والكون.  برمَّ

ر�س مركز الكون،  بالن�صبة لفيثاغورث، الأ

وتدور حولها ال�صم�س والقمر والكواكب 

والنجوم، وفق مدارات، ن�صبة اأقطارها، 

ن�صب ب�صيط������ة وجميلة، وتنت������ج بالتالي 

ن هذه الن�صب  مو�صيق������ى كونية جميلة، لأ

مماثلة للن�صب الريا�صية التي تحكم اإنتاج 

وقد  المن�صجمة،  المو�صيقي������ة  �صوات  الأ

�صمى التركيب الناتج: مو�صيقى الكواكب 

�صوات  المن�صجمة، م�صتفيداً من كون الأ

المو�صيقية ف������ي ال�صلم المو�صيقي �صبعة، 

واأن الكواك������ب التي كان������ت معروفة في 

أي�صاً �صبع������ة.. طبعاً هذه  زمانه كان������ت ا

»المو�صيقى« ل يمكن اأن تكون م�صموعة 

������اً، ولك������ن المق�صود ه������و مفهوم  حرفيَّ

�صوات  التوافق والن�صجام بي������ن تلك الأ

المتخيل������ة، على الرغم م������ن فيثاغورث 

اّدعى باأنه كان ي�صمعها!

�ش���وات المو�ش���يقية ال�ش���بعة وال�شلم  الأ

ال�شباعي بين ال�شرق واليونان..

ل�ص������ك ف������ي اأن ال�صرق ع������رف ال�صلم 

أثبتت لويحة  ال�صباعي قبل اليونانيين، اإذ ا

اأوغاريت، المكت�صفة في راأ�س �صمرا قرب 

لف  الالذقية في �صورية، والتي تعود اإلى الأ

الثاني قبل الميالد، اأن من�صاأه كان �صرقياً 

أن������ه ولد ف������ي منطقة ما بي������ن النهرين،  وا

بل اإنن������ي اأرى اأن الكثير من عنا�صر هذه 

فكار اليونانية، كانت معروفة  الحزمة من الأ

راميين  كاديي������ن والآ عن������د ال�صومريين والأ

والبابليين والم�صريين القدماء، �صواء في 

المن�صجمة  المو�صيقي������ة  �صوات  الأ �صبط 

وت������ار، اأو  في اإط������ار ذوقي، عب������ر �صد الأ

�صوات بالنظام ال�صتيني  محاولة رب������ط الأ

أو ف������ي الدرا�ص������ات  عن������د ال�صومريي������ن، ا

الفلكية عند البابليي������ن. ولكن اليونانيين 

وتار بن�صب  اعتم������دوا تق�صير اأط������وال الأ

�صدار اأ�صوات مو�صيقية  عددية محددة، لإ

من�صجم������ة، ولحظوا اأن تلك الن�صب تكون 

أع������داد ب�صيطة، ثم عمم������وا الفكرة  بي������ن ا

لجعل الك������ون تتحرك كواكبه في مدارات 

أي�صاً، وبالتالي  تباعداتها ن�صب ب�صيط������ة ا

ت�ص������در مو�صيق������ى من�صجمة. م������ا يجعل 

�صافة اليونانية تتمثل في ت�صكيل حزمة  الإ

متكامل������ة من العنا�صر الت������ي ت�صم الكون 
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ن�صانية، ا�صتناداً اإلى  بمكوناته الفلكية والإ

عالق������ات ريا�صية تربط بي������ن المكونات، 

وتج�صد الجمال والن�صجام. 

ن  كان ه������ذا عماًل فكري������اً يوناني������اً، لأ

أكث������ر من مجرد  ع������داد عنده������م كانت ا الأ

و�صائ������ل م�صاعدة، لقد كان������ت في نظرهم 

�صا�������س الذي قام علي������ه الكون ما جعلها  الأ

أ�صا�������س درا�صتهم في �صتى المجالت. ولما  ا

كان������ت المو�صيقى ه������ي المج������ال الوحيد 

الذي كان ل������ه تطبيق جمالي ملمو�س لتلك 

العالق������ات الريا�صي������ة المج�ص������دة للجمال 

والن�صج������ام، فقد كان لبد م������ن اأن تُ�صم 

ربعة،  �صا�صية الأ المو�صيق������ى اإلى العل������وم الأ

هم  اإن ل������م تكن قد اأ�صبحت بالن�صبة لهم الأ

هم والمبا�صر  نها كانت التج�صيد الأ بينها، لأ

والملمو�س للجمال م������ن جهة، والكون، من 

جهة اأخرى.

ربع���ة م���ن ترتي���ب  ه���ل له���ذه العل���وم االأ

كان عل���ى الفيل�ش���وف اتباع���ه اأثن���اء درا�شته 

له���ا؟ وف���ي اأي مرحل���ة يدر����ض الفيل�ش���وف 

المو�شيقى؟

اأعتقد اأن هن������اك ترتيباً خفياً لدرا�صة 

�صا�صي������ة، األمحت اإليه  ربع������ة الأ العل������وم الأ

فيم������ا كتبت اأعاله، فالح�ص������اب ياأتي اأولً، 

ثم الهند�ص������ة، فالفلك. فمتى تاأتي مرحلة 

أيي: اأتت درا�صة  درا�صة المو�صيق������ى؟ في را

المو�صيقى بع������د درا�صة الفلك درا�صة غير 

مكتمل������ة، ل�صعوب������ة تلم�������س تفا�صيله عن 

أت������ت الم�صابهة بين الكون  بع������د، ومن هنا ا

والمو�صيق������ى لتح������ل المع�صل������ة، ولتجعل 

المو�صيق������ى التطبي������ق الملمو�������س للكون. 

أينا، ثم كانت بعد ذل������ك عودة اإلى  كم������ا را

الفلك، لدرا�صة الكون والعالقة بين كواكبه 

درا�ص������ة اأعمق، ثم كان لبد من العودة اإلى 

المو�صيق������ى لفه������م تاأثيره������ا العميق على 

ولى لولدته.  ن�ص������ان، ومنذ اللحظات الأ الإ

أو بمادة  فهي مج������ردة، ل ترتبط بكلم������ة ا

ملمو�صة، كما هو ح������ال الهند�صة والفلك، 

أي�صاً، ومن خالل تاأثيرها  أنها تتفرد، ا كما ا

ن�صاني، بارتباطها بالزمن،  على المزاج الإ

اأي بحركة الكون، ويجعل من ال�صروري اأن 

أ الفيل�ص������وف درا�صته للفلك، ثم ينتقل  يبدا

اإل������ى الدرا�صة الريا�صية للمو�صيقى، ليعود 

طار  اإلى درا�صة الكون وحركته في هذا الإ

�صقاط كل  مجدداً، ليع������ود اأخيراً لل�صعي لإ

ن�صاني. ما يقوده اإلى  ه������ذا على المزاج الإ

�صرورة اأن يدر�س المو�صيقى بعد اأن يتقن 

ولى. ثم اأن  �صا�صي������ة الأ العلوم الثالث������ة الأ

يع������ود اإليها. في تمثيله������ا للكون. ريا�صياً. 

ر�س.  ن�صاني. على الأ وللمزاج الإ

اليونانيون تطرق������وا لحقاً  طبع������اً. 

اإلى تاأثي������رات المو�صيقى المختلفة على 
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ن�صان، من دون اأن يربطوا بينها وبين  الإ

العالقات الريا�صية الم�صتنتجة بو�صوح، 

على الرغم من وجود عالقة بينهما في 

أي������ي، فاأنت عندم������ا ت�صتمع اإلى �صوت  را

واح������د، تتلقى طاق������ة ي�صتقبلها الدماغ 

برد فعل معين وا�صتجابة اإيجابية، فاإذا 

أُتبع ال�صوت ب�صوت اآخر من�صجم معه،  ا

فالطاق������ة الجديدة �صتعم������ق ال�صتجابة 

ال�صوت  بانتظ������ار  ع�ص������اب،  الأ وتهدئ 

أ ال�صتجابة في تفرعات  التالي، لكي تبدا

فرح������ة اأو حزين������ة اأو عاطفي������ة، ح�صب 

�ص������وات المو�صيقية،  العالق������ة بي������ن الأ

الت������ي  الفرعي������ة  الجمالي������ة  والن�ص������ب 

تحك������م تتاليها، فيم������ا ي�صمى المقامات 

المو�صيقية، خا�ص������ة اإن ترافقت باإيقاع 

مالئم، اأما اإن كان ال�صوت نا�صزاً، ناجماً 

عن ن�صب ريا�صي������ة معقدة، فاإنه ي�صدر 

طاقة �صلبية، �صتوؤثر �صلباً على ال�صتجابة 

ع�صاب وت�صبب  في الدماغ. وقد تثير الأ

ال�صي������ق، مثلم������ا ت�صي������ق النف�������س لدى 

ال�صتم������اع اإل������ى نب�ص������ات اإيقاعية غير 

أ�صا�س  منتظم������ة. اإذن. يبقى النتظ������ام ا

أ�صا�صه  ا يجابية، والنتظام  الإ ال�صتجابة 

عداد والن�ص������ب فيما بينها. ما يجعل  الأ

أ الذي قامت عليه اأفكار القدماء  المبدا

�صالحاً حتى اليوم.

ماذا عن فال�شف���ة العرب الذين اعتمدوا 

مو�شيق���ى  اأي  وم���ع  غريقي���ة،  االإ الفل�شف���ة 

تعاملوا؟

غريقية،  در�س علماء العرب الفل�صفة الإ

انطلق������وا منها، و�صرحوه������ا، ثم طوروها، 

واأ�صاف������وا كثيراً ف������ي الح�ص������اب والفلك 

والهند�صة.. ولكن م�صكلتهم، لدى مواجهة 

أنهم ل ي�صتطيعون  المو�صيقى، كان������ت في ا

فع������ل ال�ص������يء ذات������ه معه������ا. فالح�ص������اب 

والهند�ص������ة والفل������ك، عل������وم ل تختل������ف 

أ�صا�صياتها واحدة،  باخت������الف ال�صع������وب. ا

أ�صا�صيات  وبالتال������ي كان النط������الق م������ن ا

اإغريقية اأو حتى بابلية اأو هندية، ومن ثم 

�صرحها وتطويرها، ممكناً.

أم������ا ف������ي المو�صيق������ى، فل������كل �صعب  ا

مو�صيقاه ومزاجه. من هنا كانت درا�صات 

الفال�صفة العرب في المو�صيقى العربية، 

أنها ا�صتندت  اأ�صيل������ة بالكامل، �صحي������ح ا

غريق ف������ي المو�صيقى،  اإلى درا�ص������ات الإ

التي تُرجمت و�ُصرح������ت، ولكن م�صارات 

التطوير اتجهت، وبعد امتالك الفال�صفة 

�صا�صية الثالثة  دوات العلوم الأ الع������رب، لأ

أ�صا�صيات المو�صيقى  ول������ى، اإلى درا�صة ا الأ

العربي������ة ذاتها، لحن������اً واإيقاعاً ومقامات 

دوات  الأ با�صتخ������دام  مو�صيقي������ة،  واآلت 

المعرفي������ة المحققة، من خالل درا�صتهم 
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غريقية، ومن ثم  �صا�صيات المو�صيقى الإ لأ

ال�صعي لفه������م ارتباط عنا�صر المو�صيقى 

العربية الهند�صية، المختلفة عن العنا�صر 

ولى، وخا�صة  اليونانية، بالعلوم الثالثة الأ

الفل������ك، ف������ي عالق������ة جدلي������ة جديدة، 

بي������ن الفلك والمو�صيق������ى، غير متطابقة 

مع النظ������رة اليونانية، فكان������ت تلك اأول 

مواجه������ة علمي������ة حقيقية بينه������م، وبين 

واقعه������م العربي، من جه������ة، واأول فراق 

بينهم والفل�صفة اليونانية. 

واأخيرًا

أينا اأن العالق������ة بين المو�صيقى، كما  را

أ�صا�صه مو�صيق������ى اللغة،  ال�صع������ر، ال������ذي ا

من جه������ة، والهند�ص������ة والفل������ك، وفق ما 

أنهم������ا التج�صيد  أع������اله، على ا فتهم������ا ا عرَّ

المبا�ص������ر للريا�صيات المجردة في الحياة 

المادية للب�ص������ر، وفي فهم ت�صميم الكون، 

من جهة اأخرى، وثيقة جداً، فالمو�صيقى، 

كما ال�صعر، كم������ا الهند�صة والفلك، ت�صتند 

اإلى عالقات ريا�صية، يك�صوها المبدعون 

ح�صا�س والجمال.. بالإ

في المو�صيقى وال�صعر، تبنى العالقات 

أو الجمل  يقاع������ات ا أو الإ �ص������وات ا بين الأ

أو ال�صعرية، وفق ن�صب جمالية  المو�صيقية ا

�صوتي������ة واإيقاعية، لها بناء هند�صي، ي�صبه 

البن������اء الهند�صي للمبان������ي الجميلة، التي 

تج������ذب اهتم������ام النا�س، والبن������اء الكوني 

بع������اد بي������ن الكواكب والمج������رات. في  لالأ

العم������ارة تدع������ى تل������ك الن�ص������ب بالن�صب 

جنا�س  الذهبية، وفي المو�صيقى، تدعى بالأ

�صكال اللحنية.  يقاعات والأ والمقامات والإ

وفي ال�صع������ر، تدعى بالبح������ور والقوافي 

وفن������ون ال�صع������ر. هي ن�ص������ب مت�صابهة في 

ذن  الطبيع������ة، ولكنها غي������ر متطابقة. فلالأ

ن�صبها. وللعين ن�صبها المختلفة.

أق������ول، اأولً،  أ�صتطي������ع اأن ا من هن������ا، ا

باأن ال�صعر والمو�صيق������ى هند�صة �صوتية، 

ب�صرية  هند�ص������ة  المعمارية،  والهند�ص������ة 

اإن�صانية، والفل������ك، هند�صة ب�صرية كونية، 

ول�صك ف������ي اأن لها، جميعها، ما يجمعها، 

عداد والن�ص������ب الريا�صية، وثانياً،  وهو الأ

�صا�صية  اأن المو�صيقى �ُصمت اإلى العلوم الأ

أي�ص������اً ت�صتند اإلى  نها ا ول������ى، لأ الثالثة الأ

نه������ا مثلت، ف������ي الفكر  الريا�صي������ات، ولأ

ر�س،  اليونان������ي، تج�صيد الكون عل������ى الأ

أي�صاً،  ولكن الحاجة اإلى درا�صته������ا، اأتت ا

من كونها تختلف عن تلك العلوم الثالثة، 

ن�صان  باأنها ل تخت�������س بالماديات، بل بالإ

المتاأثر بها، وبحرك������ة الكون. وبالنتيجة، 

�صا�صية  يمكن في راأيي، ت�صنيف العلوم الأ

ربع������ة عند اليونان في م�صارين: ِعلمان  الأ
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ن�صاني هما  أ�صا�صيان قاب������الن للفه������م الإ ا

الح�صاب والهند�صة، وِعلمان مفتوحان على 

ول  المجهول، هما الفلك والمو�صيقى، الأ

يمثل الكون بمجاهله البعيدة الالمتناهية، 

ن�صان، بخفاياه القريبة،  والثان������ي، يمثل الإ

أي�صاً.  ولكن الالمتناهية ا

ن�صان موجود  ولك������ن حقيق������ة اأن الإ

أم������ام الفال�صف������ة، بقي������ت طاغية، ما  ا

جعل المو�صيقى، في راأيي، تتجاوز في 

اأهميتها الفلك، من الناحية التطبيقية، 

أنه من دونها  اإذ اأدرك هوؤلء الفال�صفة، ا

ن�ص������ان، اأولً، ول الك������ون،  فه������م الإ
ُ
ل ي

تالياً، م������ا جعلها، من الناحية العملية، 

وعلى المدى المتو�ص������ط بالن�صبة لهم 

ربعة..  قل، غاية تلك العلوم الأ على الأ

ومنتهاها.
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اأديب وباحث ومترجم.  ❁

الرمزية يف فكر جالل الدين الرومي

يف الدين الق�صيرصيف الدين الق�صيرصيف الدين الق�صير صد. �صد. �

❁

��ال ���ال ���ال �لدين �لروم������ي، �أو محمد  � برز ج���� برز ج���

ُلح�سين، كما يُ�سمي نف�سه، كعالم كبير لح�سين، كما ي�سمي نف�سه، كعالم كبير لح�سين، كما يُ�سمي نف�سه، كعالم كبير  �ب������ن �

ول  �ف �ف �لأ ف سف س سلن�سلن� �وفي جليل في �وفي جليل في � وفي جليل في سوفي جليل في س ساعر مفوه و�ساعر مفوه و� اعر مفوه و�ساعر مفوه و�س سو�سو�

ر سر سر  سلثالث ع�سلثالث ع� من �لق������رن �ل�سابع �لهج������ري/ �

ي سي سي  س�س� أر� رق������ي من �سرق������ي من �سرق������ي من � سل�سل� ��ادي في ���ادي في ���ادي في �لق�سم � �لمي����لمي��� �

الخالخاف������ة �لعبا�سية. وكان جده، �لح�سين بن  �

اعاعام  ره و�سره و�سره و�أ سل ع�سل ع� ل ع�سل ع�س سفا�سفا� أ �أحمد �لخطيبي، من �

زمان������ه وعالماً تتلمذ عل������ى يديه �لعديد من 

فقه������اء �لق������رن �ل�ساد�س �لهج������ري/ �لثاني 

ي سي سي �لدين  سء ر�سء ر� لولوؤل وهر هوهر ه هر هسهر هس س�س� أ ��ادي، و����ادي، و����ادي، و� �لمي����لمي��� ر سر سر � سع�سع�

(، وفي 
)1(

�ه�ه� �لني�ساب������وري �لمتوفى �سنة )598

�سنٍّ مبكرة، ارتحل جالل الدين برفقة والده 

ام بعد سام بعد سام بعد  س نحو العراق وال�س نحو العراق وال� أ�سرته متجهاً غرباً وا

َّد والده. ومرَّد والده. ومرَّ بني�سابور  د والده. ومرسد والده. ومرس سانقالب التقادي������ر �سانقالب التقادي������ر �

هير سهير سهير  سوفي ال�سوفي ال� وفي ال�سوفي ال�س سحي������ث التقى الفيل�س������وف وال�سحي������ث التقى الفيل�س������وف وال�
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قال ُقال فريد الدين العط������ار. ويقال ُقال ُفريد الدين العط������ار. ويُقال فريد الدين العط������ار. ويقال فريد الدين العط������ار. ويُقال اإن فريد الدين 

اأخذ جالل الدين الرومي بين ذراعيه وقال 

ال��ال��اًل عظيم������اً ينتظر هذا  ������ �ن م�ستقب����ن م�ستقب��� لوال������ده اإ

الغالم، ث������م اأهداه بع�ض كتب������ه ومنها كتابه 

ت العائلة رت العائلة َرت العائلة  ربرَب َ ثم َعب ثم عب ثم َع
)2(

هور، »سهور، »سهور، »اإلهي- نامه«. سالم�سالم�

د سد سد  سل������ى مكة المكرم������ة بق�سل������ى مكة المكرم������ة بق� بغ������داد متجهة اإ

ام ومنها سام ومنها سام ومنها  سل������ى ال�سل������ى ال� إالح������ج، ومن هناك عادت اإ إالح������ج، ومن هناك عادت 

������ول حيث حط������ت الرحال في س������ول حيث حط������ت الرحال في س������ول حيث حط������ت الرحال في  سنا�سنا� اإل������ى الأ

قونية. ولقي������ت العائلة ترحيباً من ال�سلطان 

ال�سلجوق������ي عالء الدي������ن كيقباد الذي كلف 

ضوالد جالل الدي������ن بمهام الوعظ والتدري�ضوالد جالل الدي������ن بمهام الوعظ والتدري�ض

ضفي مدار�ضفي مدار�ض قونية.

ب وفاة والده �سنة قب وفاة والده �سنة ْقب وفاة والده �سنة  َعمد جالل الدين، َعقعمد جالل الدين، عقعمد جالل الدين، َع

�ه�������ه�������( اإلى التو�سع ف������ي معارفه وعلومه  628(

عبر رحلة ق������ام بها اإلى حل������ب حيث التقى 

ق حيث سق حيث سق حيث  سلى دم�سلى دم� إكم������ال الدين بن العدي������م، واإ إكم������ال الدين بن العدي������م، و

وفي والع������ارف باهلل الكبير سوفي والع������ارف باهلل الكبير سوفي والع������ارف باهلل الكبير  س ال�س ال� ضكان يعي�ضكان يعي�ض

هم  محي الدين بن عرب������ي. لكن الحدث الأ

اعرنا كان اللق������اء الذي جمعه ساعرنا كان اللق������اء الذي جمعه ساعرنا كان اللق������اء الذي جمعه  سفي حي������اة �سفي حي������اة �

ضم�ضم�ض الدين  م�سم�س سوف������ي الكبي������ر �سوف������ي الكبي������ر � وف������ي الكبي������ر �سوف������ي الكبي������ر �س ساع������ر وال�ساع������ر وال� اع������ر وال�ساع������ر وال�س سبال�سبال�

 ويعد 
)3(

 تبريز
(
 تبريز

(
ضم�������ضم�������ض م�������سم�������س سهور ب�سهور ب� هور ب�سهور ب�س سالتبري������زي، الم�سالتبري������زي، الم�

�ه�ه�(.  هذا اللق������اء الذي ح������دث �سن������ة )642

ل كبيرة ف������ي حياة الرومي حيث حول كبيرة ف������ي حياة الرومي حيث حوُّل كبيرة ف������ي حياة الرومي حيث  حونقطة تحونقطة تَ

رف سرف سرف اإلى  س والوعظ لين�س والوعظ لين� ضعزف ع������ن التدري�ضعزف ع������ن التدري�ض

اوف والذكر والعبادة والتاوف والذكر والعبادة والتاأمل.  وف والذكر والعبادة والتسوف والذكر والعبادة والتس سممار�سة الت�سممار�سة الت�

ان هذا التحول حدث فجان هذا التحول حدث فجاأة  أ لولول يرى مولوي ا

»من دون مقدمات، فق������د ن�صاأ جالل الدين 

في بيت ت�صوف، واأخذ عن �صيوخ ال�صوفية، 

)4(
ودل �صعره على ا�صتعداد وميل اإليها... «.

تعلق جالل الدين ب�صم�س الدين التبريزي 

واأخذ ي�صايره في المنتزهات ويخلو به لدرجة 

جعل������ت تالميذ جالل الدي������ن يحقدون على 

أنه  أوا ا نهم را ال�صيف وي�صمرون ل������ه ال�صر لأ

ا�صتبّد باأ�صتاذه������م و�صرفه عن �صبيلهم وعن 

�صنن العلماء فهاجموه وث������اروا عليه. فغادر 

�صم�س الدين قونية اإلى دم�صق وحزن جالل 

�صعار  الدين لهذا الفراق ونظم الكثير من الأ

ألمه ومعاناته. فما  ������رة عن ا الوجدانية المعبَّ

ك����ان من اب����ن ج������������الل الدين اإل اأن �صافر 

اإل������ى دم�صق وعاد ب�صم�������س الدين اإلى قونية 

مرة اأخرى. لكن ثورة حدثت في قونية نحو 

منت�صف القرن ال�صابع الهجري ذهب �صم�س 

حداثها فقتل على يد بع�س  الدين �صحية لأ

تالميذ جالل الدين. وع������اد الحزن لي�صتبد 

بجالل الدي������ن ال������ذي تاألم لفق������د �صاحبه 

و�صديق������ه فان�صرف اإل������ى الريا�صة و�صماع 

�صع������ار التي رددت ا�صم  المو�صيقى ونظم الأ

�صم�������س الدين وعبرت ع������ن الوفاق الروحي 

القائم بين الرُجلَين. وتمخ�س هذا الن�صاط 

الفك������ري عن ديوان رائع من الغزل ال�صوفي 

 )5(
أ�صماه جالل الدي������ن »ديوان �صم�س تبريز« ا

أن�ص������اأ ج������الل الدي������ن الطريق������ة ال�صوفية  وا
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المعروف������ة بالطريقة المولوية اإحياء لذكرى 

�صديقه الروحي، وجع������ل قباء �صم�س الدين 

تباع هذه الطريقة يرتدونه  التبريزي �صعاراً لأ

فيتميزون به عن غيرهم.

أ�صع������ار الرومي في  ف������اإذا ما ا�صتعر�صنا ا

أيناها  »ديوان �صم�س تبريز« وفي »المثنوي« را

تزخر بالمعاني الجميلة والكنايات اللطيفة 

اإل������ى مو�صيقاها  والرمزية الرائع������ة اإ�صافة 

لحان الناي الحزينة المثيرة لل�صوق  المرددة لأ

أ�صاليب  أ�صلوباً من ا والحنين. وتعتبر الرمزية ا

�صي������اء بو�صاطة رموز  التعبي������ر عن حقائق الأ

وكناي������ات لي�صت �صوى مظه������ر خارجي لهذه 

الحقائ������ق يدل عليها وي�صي������ر اإليها. فعندما 

 اإخبارن������ا ع������ن عظمة اهلل، 
)6(

أراد اأحده������م ا

عل������ى �صبيل المثال، و�صف لن������ا هذه الذات 

و�صبهه������ا بجبل عظيم تنتهي قمته في ظلمة 

أزلية غير مرئية. واإن جزءاً �صغيراً جداً من  ا

هذا الجب������ل هو في مرم������ى الب�صر. ونحن 

نرى ه������ذا الراأ�س الدقيق ج������داً عبر �صديم 

هذا العالم ودخان������ه ونعتبره بمثابة النهاية. 

أين������������ا مظهراً اإلهي��������اً، �صعين�������ا اإلى  وكلما را

اإي�������داعه ف������ي الذاك�������������رة م�صت�����������خدمين 

أو الكناي������ات. غير اأن كل كلمة  الكلم����������ات ا

بداع  أو كل رمز ن�صتخدم������ه لإ نعث������ر عليه������ا ا

المظهر هو غير حقيق������ي في اأحد معانيه. 

ديان  لذل������ك، وان�صجاماً مع ما تق������ول به الأ

لهي لي�س  كلها، فاإن الو�صف المنا�صب لل�صر الإ

�صوى ال�صم������ت. اإنه من غير الممكن و�صف 

لهي الذي هو مختلف بالكلية  �صر الكائن الإ

عن المخلوقات كلها.

ن�صاني الذي يكت�صف هذا  ������ا الكائن الإ مَّ
أ ا

أّل يك�صف  ال�صر والحقيقة النهائية، فاإن عليه ا

ذل������ك. وكما اأ�صّر الرومي جازماً و�صدد على 

قول������ه، فاإنه م������ن الم�صتحي������ل القتراب من 

ن نور ال�صم�س ونارها �صي�صرعان  ال�صم�س. لأ

حالً اأي �صخ�س يح������اول النظر اإليهما من 

غير حجاب. ولذلك، فاإن المت�صوفة الذين 

يختب������رون هذه الروؤية بن�ص������وة ي�صتخدمون 

الرموز لو�ص������ف هذه الحالة. اإنهم يقومون 

بذل������ك اإما لعر�������س �صورة ع������ن الحقيقة 

النهائي������ة اأو لحجب نار هذه الحقيقة التي 

ل ترح������م ب�صتارة ملون������ة. واأعمال الرومي 

م�صبع������ة بمثل هذه الرم������وز. ولي�س ثمة من 

آخ������ر ل في ال�صرق ول في  �صاعر مت�صوف ا

الغرب يعادل الرومي في ا�صتخدام مثل تلك 

)7(
الرموز الثرية والزاهية.

�شم�ض اأزلية – �شم�ض الدين  

كث������ر اأهمية ال������ذي ا�صتخدمه  الرمز الأ

الروم������ي كان رم������ز ال�صم�������س. وه������ذا لي�س 

ن معلم������ه المع�صوق  بال�ص������يء الم�صتغرب لأ

�صيل كان �صم�س الدين. لقد �صاهد  ول والأ الأ
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أ�صعتها، اأو وجه  زلية وا انعكا�صات ال�صم�س الأ

المع�ص������وق، في كل مكان. اإذ ل اأزهار �صتنمو 

ول فاكهة �صتن�صج في غياب هذه ال�صم�س.

زاهير  دغال بالأ أ�صواك الأ اإنَّ ال�صم�س تتّوج ا

وتحّول الحج������ارة الخ�صنة اإلى ياقوت اأحمر 

عبر عملية ت�صتمر قروناً. وبطريقة م�صابهة، 

لهي يمنح حي������اة جديدة  ف������اإن المع�ص������وق الإ

وجمالً خالداً ل������كل الع�صاق الذين يع�صقون 

ويكابدون وينتظ������رون وهم يتحرقون �صوقاً. 

ن  لكن ل اأحد ي�صتطيع دخول هذه ال�صم�س لأ

روعة بهائها تحرق الجميع. 

وتُعدُّ ال�صم�س رمزاً جمياًل جداً ومالئماً 

للتلمي������ح اإل������ى جمال اهلل وجالل������ه. غير اأن 

رمزاً واحداً ووحيداً ل يمكن اأن يكون كافياً، 

مهما كان عميق������اً وذا معنى، لفهم الجوانب 

لهية. لقد كان الرومي  المتنوعة للحقيقة الإ

يبحث دائماً عن رموزه ويجدها في الطبيعة. 

زهار  فالب�صاتي������ن والحدائق، والطي������ور والأ

ه������ي التي روت حكاية العا�ص������ق والمع�صوق. 

و�صار الطي������ر رمزاً للروح، وهو الرمز الذي 

ا�صتخدم منذ زمن الم�صريين القدماء وحتى 

 
)8(

يومنا هذا.

اإنَّ حكاي������ة ال������وردة والعندليب الرمزية، 

أو البط������ة التي تنجو اإل������ى البحر اإنما تلمح  ا

كله������ا اإلى الحقيق������ة المركزي������ة القائلة باأن 

�صلي.  الروح ترغب بالع������ودة اإلى مجالها الأ

�صياء ف������ي يدي الرومي،  وتكت�ص������ب اأ�صغر الأ

أكانت فرا�صة اأم قطرة ماء، ال�صفافية  �ص������واء ا

له������ي. فمن واجب  تك�ص������ف عن نور ال�صر الإ

ن�صان الذوب������ان �صمن المحيط الهائل هلل  الإ

ن�صان هو كموجة  ن الإ مث������ل قطرة الم������اء، لأ

أو بقع������ة من زبد ذل������ك المحيط.  �صغي������رة ا

والنعم التي يُنعم بها اهلل تندفع طافية على 

�صطح ذلك المحيط لمالقاة �صواطئ الحياة 

ن�صاني������ة. لكن الوقائع التي تقع في زماننا  الإ

ومكانن������ا هي، بالن�صبة للحكيم، ل�صيء �صوى 

مل  انعكا�ص������ات  لمد وجزر النعم وخيبات الأ

التي تحدث على �صطح ذلك المحيط والتي 

تقع خارج مجالي الزمان والمكان. وكل من 

يواج������ه الذوبان على �صط������ح ذلك المحيط 

م الموجدة  اإل������ى ال������درة الأ يتح������ول ح������الً 

للمحيط. فالهجران المطلق ل بد واأن ينتج 

ك�صباً مطلقاً.

اإنَّ اإح������دى خ�صائ�س فك������ر الرومي هي 

اأن الرموز الت������ي ا�صتخدمها لم تحمل معنًى 

واح������داً فق������ط، واإنم������ا كانت مليئ������ة بمعاٍن 

مختلفة. كما يمك������ن اعتبار اأن لهذه الرموز 

أو �صلبياً. فالنار، على �صبيل  معنًى اإيجابي������اً ا

أنها تعني نار  المثال، يمكن اعتباره������ا على ا

جهنم، التي يمكن اإطفاوؤها اإما بماء الرحمة 

أو بن������ور الج������ود والك������رم؛ اأو حت������ى يمكن  ا

مل التي  أنها تعني ن������ار خيبات الأ اعتبارها ا
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أينم������ا ا�صتُخدمت  تقوم بتطهي������ر القلوب. وا

لهي، فاإنها يجب  مل كرمز للع�صق الإ خيبة الأ

)9(
اأن تكون نار الع�صق.

دي������ان، ثمة رم������وز بعينها  ف������ي جميع الأ

تلم������ح اإلى الحقائ������ق الديني������ة واإلى عالقة 

اهلل بمخلوقاته. وتلّم������ح معظم هذه الرموز 

اإل������ى ال�صعائر القديمة والع������ادات البدائية. 

مثلة �صه������رة لهذه الرموز هو  أكثر الأ واأح������د ا

الخمر. وير�ص������م الرومي مقارنة بين الن�صوة 

الت������ي ل تو�صف والناتج������ة عن الوجد وتلك 

التي تنتج ع������ن الخمر. وفي دار البقاء، في 

خر(، ف������اإن اهلل �صيُناول، وهو في  )الي������وم الآ

هيئة حامل الكاأ�س، خمرة الع�صق اإلى الرجل 

الباكي البعيد ع������ن موطنه، يحن اإلى رائحة 

هذه الكاأ�س، وهو ي�صير لمخلوقاته بذلك اإلى 

أو ال������درب اإلى مع�صوقه. اإنَّ  �صلي ا مجاله الأ

هذا العالم هو كالكاأ�س الفارغة؛ وما اإن يرى 

نه  العا�ص������ق الكاأ�س حتى ي�صب������ح ُمنت�صياً. لأ

اإذا م������ا اأ�صبح جمال حام������ل الكاأ�س ظاهراً، 

واإذا كان ثم������ة من فر�صة للعا�صق كي ير�صف 

الع�ص������ق من �صف������اه المع�صوق، ف������اإن العا�صق 

�صيهلك تحت وطاأة جالل المع�صوق. وحامل 

أي�صاً. اإنه يعزف  الكاأ�س هو �صانع مو�صيقى ا

لحان  عل������ى المزمار والناي والقيث������ارة. والأ

لت هي دائماً األحان  التي تخرج من هذه الآ

ال�صوق والحنين.

ن�ص������ان ه������و كالقيث������ارة ف������ي يدي  اإنَّ الإ

�صى والحزن؛  أنغام الأ مع�صوقه يعزف عليها ا

أو اإنه كالناي في �صفتي مع�صوقه، ي�صتق�صي  ا

)10(
خلود الحنين.

������ا المزم������ار، ال������ذي ا�صتُخ������دم كرمز  مَّ
أ ا

أيام البابليين  ديان من������ذ ا ف������ي العديد من الأ

كثر تف�صياًل  القدماء، فق������د كان الرم������ز الأ

أبواب  عن������د الرومي. وطبقاً له، فاإن �صقف وا

غاني  بي������ت الع�صق قد �ُصنعت بكاملها من الأ

�صع������ار. والعا�ص������ق الق������ادر عل������ى فه������م  والأ

لحانه وين�صم  �ص������وت المزمار ي�صتجي������ب لأ

في ال�صم������اء وهو يطير متاألق������اً حول النور 

له������ي، ككوكب اأو نجم  الخال������د للمع�صوق الإ

حول ال�صم�س.اإنَّنا نج������د اأعمق المعاني في 

�صم������اء الرومي وفي الرموز كلها ذات ال�صلة 

ن العا�صق المت�صوف يطير متاألقاً  بال�صماء. لأ

بد حول مركز واحد فقط؛ اإنه يرغب  اإلى الأ

بالقت������راب من هدف واح������د فقط ويحاول 

تقديم �صره با�صتخدام رموز جديدة. واأخيراً 

يفه������م العا�ص������ق المت�صوف عق������م م�صاعيه 

ال�صعري������ة وي�صتاأنف �صمته، وبامتنان �صامت 

يطير متاألقاً ح������ول جمال وجالل اهلل كذّرة 

ح������ول ال�صم�س. اإنه ي�صغي اإلى ما ي�صل اإليه 

)من اهلل(، وي������ذوب تماماً في حالة حيث ل 

ذك������ر فيها ول متكلم ول م�صتمع. وفي ظلمة 

النور، ين�ص������اب العا�صق المت�صوف اإلى حالة 
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ألوان  م������ن التحلل و�ص������ط الرموز كلها م������ن ا

 .
)11(

أ�صكال مختلفة وا

فالرمزي������ة، اإذن، خا�صي������ة هام������ة من 

خ�صائ�س الفك������ر والممار�صة التي ا�صتهر 

بها المت�صوفون عبر التاريخ. وهي ممار�صة 

أبعاد  نها ذات ا ديان والمذاهب لأ عابرة لالأ

فردية وذاتية يقوم به������ا الفرد تلقائياً من 

دون اإلزام ك������ي ي�صل اإلى درجات الك�صف 

ويختب������ر تل������ك العالق������ة المبا�ص������رة بين 

ال�صانع والم�صنوع التي تتجاوز الو�صف 

بالكلم������ات. وكان »مولنا ج������الل الدين 

الرومي«، �صاحب الطريقة المولوية في 

د هذا النموذج من 
َّ
ال�صوفية خير من ج�ص

الفكر والممار�صة بحيث اأ�صبح علماً من 

أع������الم ال�صوفية في الع�ص������ور الو�صطى  ا

وما تالها وحتى يومنا هذا.

أ�صهر اأعالمه )طهران، 1965م(، �س)262(. وردت  دب الفار�صي في اأهم اأدواره وا 1- انظر محمدي، محمد، الأ

عند مولوي، مراد، التربية الجتماعية عند جالل الدين الرومي )دم�صق، 2003م(، �س )160(.

2- غالب، م�صطفى، جالل الدين الرومي )بيروت، 1982م(، �س)13(.

3- محمدي، الم�صدر ال�صابق، �س)268(.

4- ذك������ر مراد مولوي اأن جالل الدين كان يعتبر ر�صالته ا�صتمراراً لر�صالة اأ�صالفه من �صعراء الت�صوف البارزين 

حين قال: »كان العطار وجهاً و�صنائي عينيه

ونحن جئنا في اإثر �صنائي والعطار«.

- انظر مولوي، الم�صدر ال�صابق، �س)164(.

5- انظر مولوي نقاًل عن كفافي في الم�صدر ال�صابق، �س)165(.

أ�صعاره«، مجلة علم، المجلد )7(، العدد )3(،  أنيماري، »الرومي والرموز التي ي�صتخدمها في ا 6- انظر �صيميل، ا

ول )1981م( – �صباط )1982م(؛ ال�صفحات )29- 31(.  كانون الأ

7- الم�صدر ال�صابق.

8- الم�صدر ال�صابق.

9- الم�صدر ال�صابق. 

10- الم�صدر ال�صابق.

11- الم�صدر ال�صابق.

الهوام�ش
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❁ اأديبة وباحثة في التراث العربي من لبنان ال�سقيق.

ال�شعر التعليمي فّن ميخر عباب بحر العلوم 

د. كارين �صادر

❁

عراء الع�صر صعراء الع�صر صعراء الع�صر  صدبي طرقه بع�ض  �صدبي طرقه بع�ض  � أ ا هو فّن

������جص������جص������ّج بمختلف العلوم  صي ال������ذي كان ي�صي ال������ذي كان ي� ي ال������ذي كان ي�صي ال������ذي كان ي�ص صالعبا�صالعبا�

ابكت المعارف في الذهن، وبات من صابكت المعارف في الذهن، وبات من صابكت المعارف في الذهن، وبات من  صحتى ت�صحتى ت�

د هذا الغر�ض جد هذا الغر�ض ِجد هذا الغر�ض  جن وجن ُو ال�صعب حفظها. فكان اأ

هيل صهيل صهيل  صليه  بغية ت�صليه  بغية ت� إب العلم اإ اب العلم اإب العلم  عري لحاجة طالصعري لحاجة طالصعري لحاجة طاّل صال�صال�

يما بعد صيما بعد صيما بعد  صحفظ العلوم والمعارف عليهم، وال�صحفظ العلوم والمعارف عليهم، وال�

م المتعدد المناحي ديد على التعلم المتعدد المناحي ديد على التعلّم المتعدد المناحي  ديد على التعلصديد على التعلص صقبال ال�صقبال ال� االإ

واالتجاه������ات، والرغب������ة القوي������ة ف������ي طلب 

المعرفة في ذاك الع�صر الذهبي. 

أبان بن عبد  اع������ر صاع������ر صاع������ر ا صوجد ال�صوجد ال� ف������كان اأن اأ

������ل عملية ه������ل عملية ّه������ل عملية  هصهص ص( طريق������ة ت�ص( طريق������ة ت� �ه�������ه������� الحمي������د )ق2

حفظ المعلوم������ات عن طريق ت�ضمينها في 

عر ضعر ضعر  ضعرية تن�ض������وي تحت عنوان ال�ضعرية تن�ض������وي تحت عنوان ال� عرية تن�ض������وي تحت عنوان ال�ضعرية تن�ض������وي تحت عنوان ال�ض ضبيات �ضبيات � أ ا

������ار بعده في مج������راه وعلى ض������ار بعده في مج������راه وعلى ض������ار بعده في مج������راه وعلى  ضالتعليم������ي، و�ضالتعليم������ي، و�

عراء كثر.ضعراء كثر.ضعراء كثر. ضخطاه �ضخطاه �

عر ضعر ضعر  ضعر التعليمي ه������و في الغالب �ضعر التعليمي ه������و في الغالب � عر التعليمي ه������و في الغالب �ضعر التعليمي ه������و في الغالب �ض ض وال�ض وال�

اإل������ى العاطفة  يزخ������ر بالمع������ارف، ويفتقر 

والخيال كونه يخاطب العقل، ويتميز بطول 

عري، واعتماده بحر الرجز، وتنوع ضعري، واعتماده بحر الرجز، وتنوع ضعري، واعتماده بحر الرجز، وتنوع  ضالنف�س ال�ضالنف�س ال�

يدة الواحدة. ضيدة الواحدة. ضيدة الواحدة.  ضالقوافي في الق�ضالقوافي في الق�

أبان ب������ن عبد الحميد ب������ن الحق، هو  وا

أبو جّده »عفير«  سمولى بني رقا�سمولى بني رقا�س، وكذا كان ا
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ّة �شعرّية حيث ة �شعرية حيث ة �شعرّية حيث 
أ من الموالي. وقد  ن�ش�������أ  ن�ش�

أبوه، وابن������ه، وحفيده، جميعهم   �ك�ك�ن ج������ّده، وا

من ال�شعراء المقلّين. 

ّن مبكّرة، ن مبكرة، ن مبكّرة،  ن مبكرشن مبكرش شن  في �شن  في � �ب�ب� أ �ح������ت �ش�ح������ت �ش�عرية ا ح������ت �شتفتح������ت �شتفّت

�حية �شعر الهج�حية �شعر الهج�ء  �جه بداية في �شعره ن�جه بداية في �شعره ن� جه بداية في �شعره نتجه بداية في �شعره نّت �ف�ف�

�ل�ش�ل�ش�عر  المعّذل بن غيالن،  ��ط������دم ب��ط������دم ب�� ط������دم بشط������دم بش شذ ا�شذ ا� اإ

همه  تهمه  ّتهمه   �ء، ف�ء، ف� � الهج� الهج� �تفحل بينهم�تفحل بينهم� تفحل بينهمشتفحل بينهمش ش وا�ش وا� �جي�جي� �فته�فته�

�لزندقة، والم�لزندقة، والم�نوية،  �ئه  ب�ئه  ب� �ل  في هج�ل  في هج� المعّذ

� ج� ج�ء  �لقة فيه.بعده�لقة فيه.بعده� �وبقيت هذه التهمة ع�وبقيت هذه التهمة ع�

�نوي�نوي�ً،  � وم� وم� �ن زنديق�ن زنديق�ً �ن������ه ك�ن������ه ك� أ أثبت ا �الج�الج�حظ وا

ّته مع المّج�ته مع المج�ته مع المّج�ن والخليعين  �ول حي�ول حي� أ ا�ش ا�ش ا �كونه ع�كونه ع�

�ديق�ديق�ً لمجموعة  ديقشديقش شن �شن � �رة، حيث ك�رة، حيث ك� رة، حيث كشرة، حيث كش شفي الب�شفي الب�

ّل: حّم�ل: حم�ل: حّم�د الراوية،  �مث�مث� أ من  �شعراء المجون، ا

ش�ش�ش. �ي�ي� �وحم�وحّم�د عجرد، ومطيع بن اإ

������ة االطالع على ش������ة االطالع على ش������ة االطالع على  ش  فر�ش  فر� �عرن�������عرن������� �تي������ح ل�ش�تي������ح ل�ش� أ ا

رة من: شرة من: شرة من:  شره المختلف������ة في الب�شره المختلف������ة في الب� ره المختلف������ة في الب�شره المختلف������ة في الب�ش شت ع�شت ع� �ف�ف� �ثق�ثق�

�ريخية، فك�ريخية، فك�ن  �دبي������ة، ولغوي������ة، وت�دبي������ة، ولغوي������ة، وت� أ ديني������ة، وا

ش�ت التي تعقد ف������ي م�ش�ت التي تعقد ف������ي م�ش�جد  �ر الحلق�������ر الحلق������� ر الحلق������شر الحلق������ش شيح�شيح�

������د الكبير ش������د الكبير ش������د الكبير  ش������ة ف������ي المج�ش������ة ف������ي المج� ������ة ف������ي المج�ش������ة ف������ي المج�ش ش�ش� �������رة، وخ�������رة، وخ� ������رة، وخش������رة، وخش شالب�شالب�

� للثق� للثق�فة الدينية، والعلمية،  �ال������ذي ك�ال������ذي ك�ن مركزاً

ش��ش��ش�تذته فيه:  أ �دبي������ة. وك�دبي������ة. وك�ن م������ن جمل������ة ا واالأ

ن بن علي شن بن علي شن بن علي  ش بن حبيب النحوي،  والح�ش بن حبيب النحوي،  والح� شيون�شيون�ش

�الجوهري، والمرزب�الجوهري، والمرزب�ني.

�ن�ش�ن�ش�داً إ واإ إ و �ع�ع�ً �م�م� مشمش شن يع�شق ال�شعر �شن يع�شق ال�شعر � �ب�ب� أ �وك�وك�ن  ا

وق المربد، شوق المربد، شوق المربد،  شب على الوفود على �شب على الوفود على � �وحفظ�وحفظ�ً، فداأ

رة، شرة، شرة،  شواق القديمة في الب�شواق القديمة في الب� واق القديمة في الب�شواق القديمة في الب�ش ش�ش� وق من اشوق من اشوق من االأ شوهو �شوهو �

ويبع������د عنها ثالثة اأميال، وكان قديماً �صوقاً 

ب������ل تحب�س فيه، ولذل������ك �صّمي بالمربد،  لالإ

ثم غدا مق�صداً لل�صع������راء في القرن الثاني 

الهج������ري، اإذ راحوا  يق�صدون������ه   لي�صمعوا 

عراب، وفيه  ال�صعر وياأخذوا باأح�صنه عن الأ

كانت تقام مبارزات في ال�صعر بين الفرزدق 

وجرير ُعرفت ب�»�صعر النقائ�س«. 

ولّما �ص������ّب، ترك الب�ص������رة  اإلى بغداد، 

قا�ص������داً اآل برمك الذين كان������وا فر�صاً مثله، 

فاأح�صن������وا ا�صتقبال������ه، وَق�َص������َر حياته على 

مدحهم، ونظم الكتب وترجمتها لهم.  ويقول 

وا�صفاً  ذاته: 

م������ي������ِر َوَك����ن����ز ن��������ا ِم�����ن ب���غ���َي���ِة الأَ اأَ

رب���������اِح اأَ ذو  م������ي������ِر  الأَ ُك�����ن�����وِز  ِم������ن 

����ٌب َخ���ط���ي���ٌب َب��ل��ي��ٌغ ك�����اِت�����ٌب ح����ا�����شِ

����اِح ����ٌح زاِئ����������ٌد َع����ل����ى ال����ُن���������شّ ن����ا�����شِ

َخ��������فُّ ِم�����َن ال��ري��� ����ش���اِع���ٌر ُم���ف���ِل���ٌق اأَ

���ِة ِم���ّم���ا َي���ك���وُن َت���ح���َت ال��َج��ن��اِح ����شَ

ِل��ل��ن��ا  َه����رَم����َة  اب�����ِن  ِم�����ِن  اأَروي  ُث�����مَّ 

ي���������ش����اِح ����ِر الإ ���ع���ٍر ُم����َح����بَّ �������ضِ ِب�������شِ

ِللعل� ���ش��ي��ري��َن  ِاب����ِن  ِم����ِن  اأَروي  ُث����مَّ 

ف�����������ش�����اِح ِر الإِ �������ِم ِب������َق������وٍل ُم�������َن�������وَّ

 ومما روته الم�ص������ادر في اأمر  ات�صاله 

أبان بن عبد الحميد من  بالبرامك������ة: »خرج ا

ن  الب�ص������رة طالب������اً الت�ص������ال بالبرامكة، لأ

البرامك������ة اأ�صلهم فار�صي، وهو كذلك حيث 
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أنه كان من الموالي ف������ي الب�صرة من اأ�صل  ا

فار�ص������ي، وكان الف�ص������ل بن يحي������ى غائباً، 

فق�ص������ده، فاأقام ببابه م������ّدة مديدة لي�صل 

اإلي������ه، فتو�ّصل اإلى من و�ّصل ل������ه �صعراً اإليه، 

وقي������ل: اإن������ه تو�ّص������ل اإلى بع�س بن������ي ها�صم 

مّمن �صخ�س م������ع الف�صل. وبعدها اأكثر من 

مدحهم، كما كانت تقّدم اإليه المدائح ليقّدر 

جوائزه������ا. وقد خ�سَّ بالم������دح الف�صل بن 

يحيى، الذي قلّده ديوان ال�صعر. واإليه نظم 

�صاعرنا كتاب »كليلة ودمنة« �صعراً، وكان قد 

اأحّب يحي������ى بن خالد البرمكي اأن يحفظه،  

أبان بن عبد  فا�صتد علي������ه ذلك، فقال ل������ه ا

الحميد الالحقي:

أن������ا اأعمله �صعراً ليخ������ّف على الوزير  - ا

حفظه.

فنقله اإلى ق�صيدة عملها مزدوجة، عدد 

أ�صهر  أربعة ع�صر األف بيت، في ثالثة ا أبياتها ا ا

أولها: أربعة.  وقد قال في ا وقيل ا

وم����ح����ن����ه اأدب  ك�������ت�������اب  ه�����������ذا 

ودم��ن��ه   كليلة  ي��دع��ى  ال����ذي  وه���و 

ف����ي����ه اح�����ت�����ي�����الت وف�����ي�����ة ر����ش���د                  

وه��������و ك�����ت�����اب و�����ش����ع����ت����ه ال���ه���ن���د 

أديباً وعالماً  أبان �صاع������راً مكثراً وا وكان ا

ظريفاً، ومنطقياً، ومطبوع������اً على ال�صعر، 

ومقت������دراً علي������ه. وق������د نقل كت������اب »كليلة 

لفاظ الح�صنة العجيبة.  ودمنة« �صعراً   بالأ

ول������م يقدر اأح������د من النا�������س اأن يعلّق عليه 

بخطاأ في نقله، ول اأن يقول: ترك من لفظ 

الكتاب اأو معناه، وكان ح�صن ال�صيرة حافظاً 

للقراآن، وعالماً بالفقه.

 فاأعط������اه يحيى بن خال������د ع�صرة اآلف 

دين������ار، واأعطاه الف�صل ب������ن خالد البرمكي 

خم�صة اآلف دينار، وقال له  جعفر بن يحيى 

البرمكي: - األ تر�صى اأن اأكون راويتك لها!؟ 

ول������م يعطه �صيئاً. وقيل: فت�صّدق بثلث المال 

الذي اأخذه من البرامكة. وفيما بعد، اأو�صله 

البرامك������ة اإلى  الخليف������ة  الر�صيد، فمدحه، 

خير، واأج������زل له ال�صالت،   ور�صي عن������ه الأ

واأ�صبح م������ن �صعراء البالط العّبا�صي، فاأ�صاد  

بالعبا�صيّي������ن، ودافع عن حّقه������م بالخالفة. 

أبو نّوا�س وغيره،  وكان هّجاء لل�صعراء، فهجاه ا

وكان مقاّل في غر�س الغزل، وعرف وا�صتهر 

بالمزدوج والم�صّمط.

ولّم������ا توفى خلّ������ف وراءه  ديواناً �صعرياً، 

وعدداً م������ن الكت������ب نذك������ر منها:ال�صندباد 

أنو�صروان،  و�صيره، اأرد�صير و�صي������ره، و�صيرة ا

و�صيرة م������ازدك وتعاليمه وفل�صفته، وبلوهر، 

أ�صماه  وبودا�صف، وكتاب ال�صي������ام والزكاة وا

»الفهر�صت في ال�صيام والعتكاف«. وت�صّدى 

أ الخلق واأمر  لنظم ملحمة عالج فيه������ا مبدا

أ�صماها »ذات الحلل«، وتن�صب خطاأ  الدني������ا  ا

اإلى اأبي العتاهية. ولي�س لهذه الملحمة ذكر 
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أّلف  أيدينا، كما ا دب التي بي������ن ا ف������ي كتب الأ

كتاب »حك������م الهند«، و»مجموع������ة ر�صائل«. 

وكتبه مفقوده كلّها. 

أ�صاله  أنا اأرجو اهلل وا وق������ال عند وفاته: »ا

 ليلة ق������ّط لم اأ�صلِّ  
ّ
رحمت������ه ما م�ص������ت علي

فيها تطّوعاً كثيراً«.

و�صلك ابنه حمدان من بعده هذا الم�صلك، 

ونظم مزدوجة في و�صف الحّب واأهله:

ي���������ااأي���������ه���������ا ال��������ن��������ا���������ض اف�������ع�������وا

وا�������ش������ت������م������ع������وا ��������ت��������ي  و���������ش��������يَّ  

ف���������ف���������ي ���������ش��������ف��������ات��������ي ع�������ج�������ٌب

اأدب  ك����������ت����������اب����������ي  وف��������������������ي   

وفي علم الحيوان نظم ب�صر بن المعتمر 

ق�صيدة، وفي تاريخ الطّب نظم ابن اإ�صحاق 

أبو العبا�س النا�صئ  ق�صيدة، وفي الملل نظم  ا

ق�صيدة ذك������ر فيها المل������ل وعقائدها، وفي 

علم الفلك نظم محمد بن اإبراهيم الفزاري 

ق�صيدة، قال فيها:

ع����ظ����م ذي ال��ح��م��د هلل ال��ع��ل��ي الأ

ك����رم ال��ف�����ش��ل وال��م��ج��د ال��ك��ب��ي��ر الأ

الواحد الفرد الجواد المنعم

ال���خ���ال���ق ال�������ش���ب���ع ال���ع���ل���ي ط��ب��اق��ا 

غ�شاقا الإ �شوءها  يجلو  وال�شم�ض 

فاقا والبدر يمالأ    نوره الأ

وبعده������ا �ص������ارك ال�صعراء ف������ي تدوين 

التاري������خ �صعراً، ولعّل اأح������داً لم ي�صبق علي 

ب������ن الجهم في هذا الم�صم������ار، فقد نظم 

أكثر م������ن ثالثمئة بيت تناول  مزدوجة في ا

نبياء، كما  فيه������ا بدء الخليق������ة وتاري������خ الأ

�صالم منذ بعثة الر�صول اإلى  حكى تاريخ الإ

خالفة الم�صتعين:

ال�������ش���ي���اء  ال����ظ����ل����م����ة  اأزال  ث��������مَّ 

������ش�����ي�����اء وع�������������اودت ج�����ّدت�����ه�����ا الأ

أي�صاً  أبو العتاهية ا وفي ال�صياق ذاته  تناول ا

ر�صادات والتهذيب  في  المواعظ والحكم، والإ

مثال، قال فيها: اأرجوزة ذات الأ

األ�����م ق�������ّل  واإن  ذي  م�������اي�������وؤ ل����ك����ل 

م��ا اأط����ول ال��ل��ي��ل ع��ل��ى م��ن ل��م ينم

م����ا ان���ت���ف���ع ال����م����رء ب���م���ث���ل ع��ق��ل��ه

وخ��ي��ر ذخ����ر ال�����م��رء ح�����ش��ن فعله

وكث������ر هذا اللون م������ن النظم في الع�صر 

العبا�صي، وكان يتمتع باأ�صلوب �صهل مي�صور، 

آنذاك كان يعتمد كثيراً على حفظ  ن التعلّم ا لأّ

القراآن الكري������م، والحديث النبوي ال�صريف، 

والمتون اللغوية، والق�صائ������د ال�صعرية، ولم 

يتج������اوز الغاي������ة التعليمية، ول������م يتطور في 

اتجاه اآخر. 

وظ������ّل ال�صع������ر التعليمي قائم������اً وزاد 

يام حتى  قب������ال عل������ى نظمه بم������رور الأ الإ

اأ�صبحنا ن������رى في الع�صور الالحقة كثيراً 

م������ن المنظوم������ات ف������ي الفق������ه، والطّب، 

والخّط، والبالغة، وغيرها.
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ألفية ابن مالك )600ه�(،  ومن نحو ذلك  ا

هي مت������ن ي�صّم قواع������د النح������و وال�صرف 

أبياتها  العربي في منظومة �صعرية يبلغ عدد ا

ت�صعمئ������ة وثمان وثمانون بيتاً، على وزن بحر 

الرجز اأو م�صطوره.

ومنها: 

ك���الم���ن���ا ل���ف���ظ م���ف���ي���د ك��ا���ش��ت��ق��م

وا�����ش����م وف����ع����ل ث����م ح������رف ال��ك��ل��م

واح�������������ده ك����ل����م����ة وال��������ق��������ول ع���م

م وك�����ل�����م�����ة ب�����ه�����ا ك���������الم ق�������د ي�������وؤ

واأل وال����ن����دا  وال���ت���ن���وي���ن  ب���ال���ج���ر 

وم�������ش���ن���د ل���ال����ش���م ت��م��ي��ي��زح�����ش��ل

وق������د حظيت بقبول وا�ص������ع لدى دار�صي 

النحو العربي، ف�صعوا اإلى  حفظها و�صرحها 

اأكثر من غيره������ا من المتون النحوية، وذلك 

لم������ا تمّيزت به من التنظي������م، وال�صهولة في 

النحوية  بالقواع������د  حاط������ة  والإ لف������اظ،  الأ

وال�صرفي������ة ف������ي اإيجاز، م������ع ترتيب محكم 

لمو�صوع������ات النحو، وا�صت�صه������اد دقيق لكل 

واحد من هذه الموا�صيع.
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❁ اأديب وطبيب.

 عربة �أفالطون 

د. موري�س من�صور

❁

- قال �أفالطون: )النف�س الب�شرية ت�شبه 

ول ج���واد العقل  مركب���ة يقوده���ا جوادان، الأ

وامر والثاني جواد جامح وهو  وهو يطيع الأ

ال�شعور(.

وبين جو�د �لعقل وج������و�د �ل�شعور عالم 

ع.�ع.�ع. �ر�ر رشرش شل�شل� ات وشات وشات و� شلتناق�شلتناق� من �

رحياته �شرحياته �شرحياته �أن  شبير ف������ي م�شبير ف������ي م� بير ف������ي م�شبير ف������ي م�ش شوقد حاول �شك�شوقد حاول �شك�

ع بين �ع بين �ع بين �ل�شعور  �ر�ر رشرش شل�شل� �لتناق�������ض و� يظهر هذ�

�لمدمر و�لعقل.

�ان وهو معقل �ان وهو معقل �لعلم  ان وهو معقل شان وهو معقل ش شن�شن� �فالعقل هو فخر �فالعقل هو فخر �لإ

و�لذ�ك������رة و�لتخطيط و�لتفكي������ر و�لتنفيذ، 
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وعلى كل عاقل اأن يحاول قيادة عربة الحياة 

على الرغم م������ن كل الظروف وفي كل مكان 

واأي زمان.

وق������د يحالف������ه التوفي������ق وق������د ي�صاب 

يء صيء صيء  صجل �صجل � ل ولكن عليه المحاولة من صل ولكن عليه المحاولة من صل ولكن عليه المحاولة من اأ صبالف�صبالف�

ان صان صان  صن�صن� إتح������ق الإتح������ق الإ تح������ق الصتح������ق الص صى ي�صى ي� ى ي�ه������ام مثل الحي������اة حتى ي�ه������ام مثل الحي������اة حّت

رف المحاولة.صرف المحاولة.صرف المحاولة. ص�ص�

فج������واد العق������ل يفكر ويخط������ط ويعمل 

ن لديه واجب يرتكز  طور لصطور لصطور لأ ص ما بين ال�ص ما بين ال� أ اويقراويقرا

على الواقع.

عور فيجب صعور فيجب صعور فيجب  صا الج������واد الجامح وهو ال�صا الج������واد الجامح وهو ال� ا الج������واد الجامح وهو ال�ما الج������واد الجامح وهو ال�مَّ أ ا

تطاع على صتطاع على صتطاع على  صمحاول������ة كبح جماحه ق������در الم�صمحاول������ة كبح جماحه ق������در الم�

يطرة عليه.صيطرة عليه.صيطرة عليه. صالرغم من �صعوبة ال�صالرغم من �صعوبة ال�

وهنا تظهر قدرة جواد العقل فتارة يتحالف 

ع������ور الثاني وتارة يق������اوم جواد صع������ور الثاني وتارة يق������اوم جواد صع������ور الثاني وتارة يق������اوم جواد  صم������ع جواد ال�صم������ع جواد ال�

خير يدعى ع�صاب  عور المدمر وه������ذا الصعور المدمر وه������ذا الصعور المدمر وه������ذا الأ صال�صال�

وهام. القلق وهو مزيج من الخوف والأ

حباط،  إعور بالإعور بالإ عور بالصعور بالص صتقبل، ال�صتقبل، ال� تقبل، ال�صتقبل، ال�ص صالخوف من الم�صالخوف من الم�

��ام الهجرة، الخط������ف و���ام الهجرة، الخط������ف و���ام الهجرة، الخط������ف واأخيراً �ح����ح��� أ الح������ب، ا

الخوف من الموت.

اع������ر، وهي الحب صاع������ر، وهي الحب صاع������ر، وهي الحب  صم������ى الم�صم������ى الم� م������ى الم�صم������ى الم�ص ص�ص� أ وحت������ى ا

ميات فما زاد صميات فما زاد صميات فما زاد  صالذي يملك عدة درجات وم�صالذي يملك عدة درجات وم�

غف صغف صغف  ص������ق ثم هناك ال�ص������ق ثم هناك ال� ������ق ثم هناك ال�ص������ق ثم هناك ال�ص صعن الحب يدعى الع�صعن الحب يدعى الع�

غ������اف القلب وعند صغ������اف القلب وعند صغ������اف القلب وعند  صة الحب �صة الحب � ة الحب �صة الحب �ص صم�صم� اويعني ماويعني ما

مور  هذه الدرجة من درجات الحب تبقى الأ

يطرة جواد العقل.صيطرة جواد العقل.صيطرة جواد العقل. صتحت �صتحت �

أ�صماء  ������ا باق������ي الت�صميات م������ن ا
َّ
أم ا

الحب وهي التيم والتبل والهيام فهذه 

�صكال من الحب تتراوح بين المر�س  الأ

والجنون فهي درج������ات �صعبة العالج 

وم������ن ال�صع������ب على ج������واد العقل اأن 

ي�صيطر عليها.

وفي م�صرحي������ات �صك�صبير اأمثلة عديدة 

فراط  فراط في العواط������ف وهذا الإ عن الإ

ظهر تحت ا�صم الجنون.

ا المبالغة في العتداد في النف�س 
َّ
أم ا

فهي تقود اإلى مر�س عقلي يدعى الهو�س 

أكثر الم�صابين بهذا الداء في هذه  وما ا

ي������ام وه������و �صكل خارج ع������ن �صيطرة  الأ

جواد العقل.

رة  فكل ه������ذه الم�صاعر هي م�صاعر مدمِّ

مرا�س  نها اأ�صبحت من الأ للنف�س الب�صرية لأ

المزمنة التي تحتاج اإلى عالج.

مرا�س يكمن في  وخي������ر عالج له������ذه الأ

الوقاية منها وهنا يبرز دور جواد العقل في 

محاول������ة تهدئة جواد ال�صعور المحبط حيث 

مل ويمد يد الم�صاعدة  يزرع جواد العقل الأ

أ�صكالها المعنوية والمادية. بكل ا

وبما اأن رحلة الحياة م�صتمرة فال بد اأن 

حداث واأن يقاربها ب�صورة  يتابع كل عاقل الأ

منطقية واقعي������ة حتى الو�ص������ول اإلى نهاية 

الرحلة ب�صالم.
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وحي������ن تحتفظ الذاكرة بع������دد اأكبر من 

الذكريات ال�صعي������دة يمكن القول باأن و�صلنا 

اإلى نهاية الرحلة ب�صالم.

أق������وال �صك�صبير ع������ن الحياة قول  ومن ا

يام من حيث ال ن�شعر بها  هام )هكذا تمر االأ

فالحياة هي ظل عابر(.

غريقية  وقد حاول فال�صفة الح�صارة الإ

اإعط������اء و�صية للب�صرية حي������ن قال اأحدهم: 

»ال���ذي ي�شبط نف�ش���ه هو ال���ذي يعتدل في 

اأمنياته«.

ن العمل  أ�صبه بقالدة ذهبية ولأ ن العتدال ا لأ

أف������كار المفكر  ن�ص������ان فقد تقاطعت ا ه������و كنز الإ

الفرن�صي جان جاك رو�صو اإلى مثل يقول:

»االعت���دال والعم���ل هم���ا اأف�ش���ل اأطباء 

الب�شرية«. 

أن������واع الم�صاعر هو  فالعت������دال في كل ا

مطل������ب كل العق������الء وهو جزء م������ن تربية 

جيال القادمة. الأ

أ�صكاله الذي ناأكل منه  والعمل بمختلف ا

خبزنا اليومي ب�صرف ومن دون حاجة يحتاج 

لعل������م وتفكير وتخطيط حت������ى الو�صول اإلى 

تقان وعنده������ا يمكننا القول: باأن  مرحلة الإ

ت�صاف������ر جهود جواد العق������ل وجواد ال�صعور 

وبم�صاع������دة الق������در والحظ ببع�������س المال 

ال�ص������روري نتابع رحلة الحياة حتى الو�صول 

مان. اإلى بر الأ

لماني  ������ا غوته الكات������ب وال�صاع������ر الأ مَّ
أ ا

الذائع ال�صيط فقد قال:

»تحت���اج الحي���اة لحقيبة اأخ���ذ وحقيبة 

عطاء«.

وهن������ا يجب اأن نفهم باأن كل �صيء ناأخذه 

أو اأخذناه في هذه الحياة له ثمن. ا

قد يكون ثمن مادي اأو على ح�صاب عمرنا 

و�صحتنا وكل �صيء ناأخذه يحتاج لجهد وقلق 

واأمل وعمل وكل �صيء بح�صابه.

������ا العطاء فهو واج������ب ويجب على كل  مَّ
أ ا

ن�صانية اأن يفتح  اإن�صان يحمل هذه ال�صفة الإ

حقيبة العطاء حين الطل������ب �صواء كان هذا 

ن  العطاء ب�صكل مجان������ي اأم عطاء له ثمن لأ

ن�صان واجب العطاء. المهم اأن يتمم الإ

أ�ص������كال فهناك عطاء  أ�صكال وا وللعط������اء ا

م������ادي وهناك عطاء فك������ري يتمثل بالن�صح 

ر�صاد. والإ

وبغ�س النظر عن النتائج يجب اأن نفتح 

أي�صاً  حقيب������ة العطاء لم������ن يطلب ويج������ب ا

ن المجتمع في كل  عدم انتظار المكاف������اأة لأ

زمان يحتوي على فئة تنكر العطاء وتنكر  الأ

الم�صاعدة وتدعى الفئة النتهازية.

خذ مع  وفي النهاي������ة يجب اأن يترافق الأ

ال�صك������ر لكل من اأعط������ى ويجب على كل من 

ن في نهاية  اأعطى عدم انتظ������ار المكافاأة لأ

أو  حد مهما كانت �صفته ا المطاف ل يمكن لأ
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أو يعطي فقط فالكل  ثروت������ه اأن ياأخذ فقط ا

ن هذا قان������ون الطبيعة ومن  بحاجة للكل لأ

حد الحقيبتين فهو  يج������د باأنه غير محتاج لأ

واهم وم�صير رحلته الف�صل.

وفي فرن�صا مثل عن الحياة يقول:

»تحت���اج الحي���اة لحقيبة م���ال وحقيبة 

�شبر وقليل من الالمباالة«.

وهنا اأقول:

- المال دون �شحة ال �شيء.

- وال�شبر دون اأمل هو ال �شيء اأبدًا.

- وقل���ة الالمب���االة ه���ي �شالح ق���د يكون 

مدمر وقد يكون مفيد.

وفي الهند قالوا:

 - الحياة مدر�شة اأق�شاطها غالية.

ولك������ن بع������د اإتم������ام الدرا�صة ف������ي هذه 

المدر�صة تظهر النتائج فهناك ناجح وهناك 

ن�صان وحده هو من يقرر النجاح  را�ص������ب والإ

أو  والر�صوب حين يقتنع بما اأنجز في حياته ا

يتح�صر على الما�صي.

ا في اإيطاليا فمثلها يقول: مَّ
أ ا

»تحتاج الحياة لجراأة وقدرة و�شمت«.

فهم يطلبون المغام������رة اأولً والقوة ثانياً 

واأخيراً يطلبون ال�صرية.

أ�صاأل: وهنا ا

ما هو �صعور المغامر؟

وبقدر ما نحتاج لقوة نحتاج لحنان، 

أة نحتاج لتب�صر، وبقدر ما نحتاج لجرا

حيان هو ن�صف  وال�صمت ف������ي بع�س الأ

موافقة على رف�س ما.

كثر حكمة بين كل  وبم������ا اأن الزمن هو الأ

�صرار كلها  ن������ه يك�صف الأ النا�صحين وذلك لأ

ويبوح بها من دون طلب من اأحد، فهو يغطي 

كل �ص������يء ويك�صف كل �ص������يء ويعلمنا معنى 

ال�صبر فال بد كما ق������ال �صيرفانت�س  فار�س 

�صبانية: الدراما الإ

»يجب اإعطاء وقت للوقت«.

أي�ص������اً يخ�ص������ع لج������واد العقل،  وه������ذا ا

فال�صبر مفتاح الفرج.

والزمن �صي������د كبير قادر على ترتيب كل 

�صياء. الأ

وهن������ا عند اإ�صافة ج������واد الزمن وجواد 

المال وج������واد ال�صبر اإلى عرب������ة اأفالطون 

أكثر متعة. ت�صبح الرحلة في هذه المرحلة ا

ومع ج������واد الم�صاعر الجامح ومع الحب 

النبيل والطموح ت�ص������ل عربة اأفالطون اإلى 

مان. بر الأ

وقد قال با�صكال المفكر الفرن�صي:

وت�شتم���ر  بالح���ب  تب���داأ  »الحي���اة 

بالطموح«.

اأما فل�صفة نيت�صي������ه فقد ظهرت بعد اأن 

منح������ه القدر عق������ل راجح  ومر�������س وراثي 

مجنون و�صلب منه عائلته وحبيبته فقال:
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»ال قوة في الحياة تفوق قوة الخير وقوة 

ال�شر«.

وهو الذي قال:

أتفوق على نف�صي«.  اأن ا
َ
»لقد تحتم علي

مث������ال العالمي������ة ع������ن الحياة  وم������ن الأ

و�صرها:

»الحياة حلم....مثل التيني«.

»الحي���اة اأمل....الحي���اة كف���اح...« )عند 

غريق(. االإ

ر�ض ت�شبه ح�شان  ن�شان على االأ »حياة االإ

اأبي�ض يقفز بالمنحدرات ويختفي فجاأة...« 

)مثل �شيني(.

»الحي���اة ت�شبه ق�ش���ة يهمنا مغزاها 

ال طولها...« )مثل التيني(.

»الم���وت اأقرب اإلينا من حدقة العين... « 

)مثل عربي(.

ن الوقت يذهب من دون عودة فيجب  ولأ

على كل عاقل اأن يحفز جواد العقل وجواد 

الم�صاعر ال�صامي������ة من اأجل متابعة حياته 

أ�صكالها )الخدمية والعائلية  اليومية ب������كل ا

والثقافية وحياة المتعة والهناء...(.

وعند توفر ال�صدق والب�صاطة نحيا ونتمتع 

أنواع  ن ال�صدق هو نوع من ا ونتقن فن العي�س لأ

الم�صاعر ال�صامية وهو اأحد اأركان الحياة.

واإذا ابتعدن������ا عن عرب������ة اأفالطون وعن 

أف������كار الفال�صف������ة والم�صاهي������ر وعدنا اإلى  ا

عالمن������ا الواقعي فهل نالح������ظ اأي اختالف 

بين اأفكار الحكماء وراأي العامة. 

�صاأكتب بع�س تعاريف الحياة باللغة المحكية 

العامية لل�صرورة ففي عالم الواقع هناك �صيل 

جابات ع������ن الحياة وع������ن ال�صوؤال عن  م������ن الإ

جابات بي������ن كلمات ب�صيطة  ح������وال تتدرج الإ الأ

تحمل في معانيها فل�صفة عميقة.

اأمثلة:

عاي�شين.

عند العامة كلمة واحدة تعبر عن الحزن والح�صرة. 

وكلمة ما�شي الحال..

وكلمة بعين اهلل.. 

ومن ر�شي عا�ض..

اهلل يديما نعمة..

واأخت������م باأجم������ل كلمات اللغ������ة العامية: 

)الحياة حلوة ب�ض نفهمها(.

مثال بالفرن�صّية. - معجم الحكم والأ

- م�صرحيات وليم �صيك�صبير.

- هكذا تكلّم زارادا�صت.

المراجع
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باحث من العراق ال�سقيق. ❁

هل يوجد طريق ثالث للفل�سفة؟

يد جواد الطالل يد جواد الطاللويد جواد الطاللوؤ وموم

❁

ار الفل�سفة المادية ممكناسار الفل�سفة المادية ممكناسار الفل�سفة المادية ممكناً س لم يكن انت�س لم يكن انت�

غريقي القديم، نتيجة لطبيعة  إر الإر الإ ر السر الس سفي الع�سفي الع�

نت������اج الم������ادي ال�سكون������ي ف������ي المرحلة  الإ

لولولً، وعدم توافر معطيات علمية  العبودي������ة اأ

آنذاك ثاني������اً. ولذلك فقد �سادت الفل�سفات  ا

�ساطير  المثالي������ة، وغرق������ت ف������ي حم������ى الأ

لحة سلحة سلحة  سالمثيولوجي������ة، معب������رة بذلك ع������ن م�سالمثيولوجي������ة، معب������رة بذلك ع������ن م�

لة، ومبررة لواقع العالقات الطبقات الم�ستغلة، ومبررة لواقع العالقات الطبقات الم�ستِغلة، ومبررة لواقع العالقات 
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نتاجية الت������ي كانت �سائدة  إجتماعي������ة والإجتماعي������ة والإ ال

آنذاك؛ كعالقة العبد ب�سيده، مثاًل. ا

ه������ذا ل يعن������ي طبع������اً، خل������و الفل�سفة 

فكار جنينية مادية،  غريقية من بذور حية لأ الإ

ا�سيكون لها تا�سيكون لها تاأثير بعيد المدى على الفل�سفات 

الالحقة حتى يومنا هذا.. وتلك البذور، هي 

فكار واأخالق الفئة   لأ
ٍ
عي������دسعي������دسعي������ٍد مت�سام سنتيجة ت�سنتيجة ت�

اافة اافة اإلى الطبقات  افة سافة س س�س� إالديمقراطية التقدمية، اإ االديمقراطية التقدمية، اإالديمقراطية التقدمية، 

عب سعب سعب  سو�سع قطاعات ال�سو�سع قطاعات ال� أ المحرومة، طبق������ات ا

غيلة على سغيلة على سغيلة على  سن������ذاك )مثل طبق������ة العبي������د ال�سن������ذاك )مثل طبق������ة العبي������د ال� آ ا

م�ستوى اأعمال الخدمات العبودية والزراعية 

فكار والمفاهيم هي  ن الأ في وقت واحد(؛ لأ

وعي. سوعي. سوعي.  سبنت الواقع المو�سبنت الواقع المو�

������راع الفل�سف������ات المادية س������راع الفل�سف������ات المادية س������راع الفل�سف������ات المادية  سوقد كان �سوقد كان �

إوالمثالي������ة في العال������م الإوالمثالي������ة في العال������م الغريقي القديم، 

������راع الطبقات س������راع الطبقات س������راع الطبقات  سبمثابة انعكا�������س لواقع �سبمثابة انعكا�������س لواقع �

راع في سراع في سراع في  سجتماعي������ة. وا�ستمر ذل������ك ال�سجتماعي������ة. وا�ستمر ذل������ك ال� ال

مرحلة جديدة من تط������ور القوى المنتجة 

للحي������اة المادي������ة، وعالق������ة ه������ذه القوى 

ه������ا ف������ي المرحلة التالي������ة سه������ا ف������ي المرحلة التالي������ة سه������ا ف������ي المرحلة التالي������ة –مرحلة  سببع�سببع�

�ساطير المثيولوجية  قطاع– فتحولت الأ الإ
وفية، سوفية، سوفية،  س �س � ليديولوجية ليديولوجية لهوتية، واأحياناً اإلى اأ

قطاع������ي/ الكن�سي  إ�ستغالل الإ�ستغالل الإ لتبري������ر ال

لجمهرة الفالحي������ن: فكادت اأن تنجح في 

ساع الفل�سفة، وبع�ساع الفل�سفة، وبع�س مكونات  نظرية  اع الفل�سفة، وبع�ساع الفل�سفة، وبع�س سخ�سخ� اإ

المعرف������ة وعلوم ذلك الزم������ان الب�سيطة، 

للدين ولتعاليم الكني�صة )التي جهدت اإلى 

تجاهل الطبيع������ة، واإعاقة تق������دم العلوم، 

ث������ر ال�صئيل للمب������ادئ المادية  و�صحق الأ

أّن  باإقامتها محاكم التفتي�س ال�صهيرة. غير ا

نتاجية، ومتطلبات الحياة  تطور القوى الإ

�صا�صية، قد  اليومي������ة وحاجات النا�������س الأ

بعثت في �صرايين العل������وم المت�صلبة دماًء 

جدي������دًة. وبذلك قو�صت تجرب������ة الحياة، 

والن�صاط العملي، بع�������س قوانين المثالية 

والعقائد الكن�صية– الم�صدر: ي- كلياني�س 

)نظرة مارك�صية في تاريخ الفل�صفة( ترجمة 

حنا عب������ود – �س45/ 50– دار الطليعة-  

)1(
بيروت 1971(.

حاجة البرجوازية ال�شاعدة اإلى الِعلم

اإّن البرجوازي������ة ال�صاع������دة – برجوازية 

م������ا قبل عام 1848م الثائ������رة على المجتمع 

قطاعي في مرحل������ة اأفوله-  بحاجة اإلى  الإ

العل������م ال������ذي يُ�صاعدها ف������ي ت�صخير قوى 

الطبيع������ة، حي������ث اإن المعرف������ة ال�صحيحة 

للطبيعة وقوانين تطور المجتمع ل تقوم اإّل 

عل������ى علم مادي مو�صوعي. ومثل هذا العلم 

قد  اأخذ في الظهور: الفيزياء الميكانيكية، 

ا  مَّ
أ الت�صريح الف�صيولوج������ي، الكيمياء.. اإلخ ا

وقد اختارت البرجوازي������ة ال�صاعدة طريق 

نتاج  العلم والتمرد على نم������ط وعالقات الإ
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آنذاك طبقة  قطاع������ي، فقد جعل منه������ا ا الإ

تقدمية على حد تعبير مارك�س.

تقدميتها  البرجوازي������ة  ا�صتم������دت  لقد 

آنذاك لي�س م������ن محاربتها لذلك المجتمع  ا

أو  قطاعي المتعفن ومبادئ������ه المهترئة، ا الإ

�صا�������س للعلوم الطبيعية  م������ن و�صع حجر الأ

وال�صناعية ح�صب، بل ومن دورها في تكوين 

مفاهيم ومبادئ فل�صفة مادية كما هو الحال 

عند كل من )كوبرنيكو�س– برونو– غاليلو– 

بيكون– هوب������ز– ديكارت– �صبينوزا– جون 

ل������وك– دي������درو – هولب������اخ- هيلفتيو�س.. 

فكار  اإل������خ(؛ فاأ�صبحت ه������ذه المفاهيم والأ

�صا�صي������ة للعقالنية العلمية  بمثابة النواة الأ

ن�صانية المعا�صرة. والإ

وقد هياأت تل������ك المفاهيم والمبادئ، 

البرجوازية  للث������ورة  ر�صية  الأ أيديولوجياً،  ا

الفرن�صية، ولعب������ت دوراً كبيراً في الن�صال 

�ص������د المثالية، وذلك من خ������الل تبريرها 

لح������اد ودعوتها اإل������ى تطوير  النظ������ري لالإ

العل������وم الفيزيقي������ة والن�ص������ال م������ن اأجل 

ال�صتراكية  ف������كار  والأ النظري������ات  انت�صار 

الطوباوي������ة، كما ه������و الحال عن������د )�صان 

�صيم������ون، فورييه، اأوين(؛ اإذ تحتل الفل�صفة 

لمانية مكاناً مرموقاً في تاريخ  المثالية الأ

الفل�صفة. فقد عك�صت، بطريقتها الخا�صة، 

ألمانيا ع�صية  الطبيعة المتناق�ص������ة لتطور ا

الث������ورة البرجوازي������ة. وكان كل من )كانط 

أ�صهر ممثلي هذه  وفيخته و�صلنج وهيجل( ا

المدر�صة.

لقد اأحدث هيجل )1770– 1831م( ثورة 

فكرية هائلة ل ت�صاهيها في القوة والتاأثير 

اإل الث������ورة الكوبرنيكو�صي������ة، و�صلت ذروتها 

الثوري������ة العقالنية العلمية ف������ي المارك�صية 

عبر الي�صار الهيجلي: )الراديكالية الليبرالية 

والجتماعية مث������ل �صتراو�س، باور، فيورباخ، 

مو�صى ه�س.. اإلخ(.  

وروبي  أ الفكر الأ ففي الوقت الذي بدا

ينظر اإل������ى الهيجلي������ة نظ������رة ا�صتخفاف 

وازدراء، معتب������راً اإياها فطي�صة نتنة، اأعلن 

أ�س الم������ال( دفاعه عنها  مارك�س ف������ي )را

وافتخ������اره باأ�صتاذي������ة )هيجل( ل������ه، وبّين 

اأهميتها التاريخية )باعتبارها اأعظم نظرية 

للتطور ف������ي عمقها وغناه������ا و�صموليتها، 

لمانية. فقد  أثم������ن كنز في الفل�صف������ة الأ وا

در�������س هيج������ل ق�صايا المعرف������ة الب�صرية 

أ�صكال التفكير الب�ص������ري، و�صاغ قوانين  وا

التناق�صات  )وحدة  �صا�صية  الأ الديالكتيك 

و�صراعه������ا، قانون التحولت ونفي النفي( 

وا�صتنبط المراحل المتميزة في العمليات 

التاريخي������ة وترابطه������ا الداخل������ي، ونق������د 

)2(
الفل�صفة الالاأدرية.. اإلخ(.
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من تف�شير العالم اإلى تغييره

أّن مارك�ض لم يتقبل اأو يتبَن البذرة  بيد ا

الديالكتيكية الهيجلية في و�شعها المثالي 

المقلوب، بل عمل على تنميتها ورفعها اإلى 

اأق�شى اأبعاده���ا واإمكاناتها الحيوية، بعد اأن 

اأوقفه���ا عن���د مو�شعه���ا الم���ادي ال�شحيح؛ 

)وذل������ك من اأج������ل اكت�صاف الل������ب العقالني 

�صرار  داخل الق�صرة ال�صوفي������ة.. فجميع الأ

يديولوجيا اإلى ال�صوفية، تجد  التي تقود الأ

ن�صانية، وفي  حلها العقالني في الممار�صة الإ

فهم هذه الممار�ص������ة؛ اإذ لم يفعل الفال�صفة 

غير تف�صير العالم، اأما المهم فهو تغييره(.

به������ذا النق������د الموج������ه اإل������ى الفل�صف������ة 

عامة، والجناح الي�ص������اري من فل�صفة العقل 

الهيجلية، دفع مارك�س بالفل�صفة – كمعرفة 

اإلى الجحيم؛ م������ن اأجل تحقيقها  ُم�صتقلة– 

عملّي������اً وتحويلها من تجريد ذهني اإلى واقع 

معا�س. حيث اإن الفل�صف������ة/ المعرفة تنتقل 

من الوعي الذهني اإلى البراك�صي�س العملي، 

فجذور ال�صياع الديني والفل�صفي قائمة في 

النق�صام بين الحياة العامة والحياة الخا�صة 

ن�صان، بين الفرد والكائن النوعي.. ففي  لالإ

ن�ص������ان اإلى خارج������ه »كيانه  الدي������ن يخلع الإ

الجوه������ري« وي�صّي������ع نف�صه ف������ي وهم عالٍم 

ُمتعاٍل على حد تعبير مارك�س. وهذا ال�صياع 

ل ي������زول اإّل ب������زوال التناق�ص������ات الطبقية، 

وتحري������ر البروليتاريا لجمي������ع الطبقات من 

خالل تحريرها لذاتها. 

هل هنالك طريق فل�شفي ثالث؟؟  

اإّن التي������ار الذي يقع على يمين الهيجلية 

أع������اد �صياغتها لتت������الءم والردة  ه������و الذي ا

الرجعي������ة، ولتداف������ع ع������ن ت������راث المثالية 

وذلك  الدينية،  والغيبّي������ات  الميتافيزيقي������ة 

في ع�صر تح������ول البرجوازية ال�صاعدة اإلى 

برجوازية ا�صتعمارية. فبعد اإنجاز البرجوازية 

ال�صاع������دة لمهامه������ا ور�صالته������ا التاريخية 

عل������ى ال�صعيد الداخل������ي: )تحويل الطبيعة 

وا�صتغالل الث������روات الوطنية مع النزوع نحو 

مارات والممالك  ليبرالية تحررية، توحيد الإ

ال�صغي������رة ف������ي جمهوري������ات برجوازية �صبه 

أ�ص�������س قومية، اإ�صافة اإلى  ديمقراطية على ا

�صيادة مفاهيم هذه الطبقة التي تحتاج اإلى 

العلم المادي.. اإل������خ( – بداأت تتف�صخ وتنوء 

بحم������ل ر�صال������ة ذات طابع رجع������ي تتنا�صب 

فقار الداخلي/  وحاجتها اإلى المزيد من الإ

�صواق  المحلي للبروليتاري������ا، والمزيد من الأ

الخارجي������ة لت�صري������ف ب�صائعه������ا واكت�صاف 

ولية الخام.  قارات جديدة غنية بمواردها الأ

اإّن هذه البرجوازية تتحول اإلى ع�صر جديد: 

الع�ص������ر ال�صتعم������اري، ع�ص������ر الت�صوي������ات 

الجتماعية والقومية الخانقة.
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وفل�صفة ه������ذه المرحلة ت�صكل النعكا�س 

الدقي������ق للت�صوية الجتماعي������ة على �صعيد 

الفك������ر، حيث تتخلى ع������ن طموحها القديم 

في تقديم اأجوبة عقالنية على م�صائل الفكر 

همية. فنظرية المعرفة تتحول في  البالغة الأ

هذه المرحل������ة، بعد اأن ا�صتنفدت متطلباتها 

ومو�صوعاتها الداخلية، اإلى فل�صفة ل اأدرية 

بلهاء تق������وم بوظيفة )حار�س حدود( و�صمام 

أم������ان للنظام القائ������م. اإّن الفل�صفة ال�صائدة  ا

أ�صاتذة، على  في ه������ذا الع�صر هي فل�صف������ة ا

حد تعبير لوكات�س، بعد اأن اأ�صبحت بنف�صها 

»علماً متخ�ص�صاً« يقوم على مالمح كانطية 

أو نزعات لتجديد  أ�ص�س و�صعي������ة، ا جديدة وا

المادي������ة الميكانيكية القديم������ة )مال�صوت-  

�صوفي������ة  ت�صاوؤمي������ة  روح  م������ع  با�ص������الر( 

)�صوبنهاور– نيت�صه– كيير كيغارد( في وقت 

أم  واحد. )يُراج������ع جورج لوكات�س: مارك�صية ا

وجودي������ة؟ ترجمة ج������ورج طرابي�صي–  دار 

)3(
اليقظة العربية في دم�صق(.

م���ا يزال التخطيط الذي ر�شمه لوكات�ض 

زمة الفل�شفة البرجوازية،  في عام )����م( الأ

وحقيقة الوجودية، محتفظًا بقوته النقدية 

ن. فالبرجوازي���ة  وعمق���ه الفك���ري حت���ى االآ

في طوره���ا اال�شتعم���اري الجديد وحاجتها 

مبريال���ي، مقابل  �ش���واق النهب االإ الما�ش���ة الأ

ت�شاع���د الم���ّد اال�شتراك���ي والتقدم���ي ف���ي 

العال���م، �شعت )في مح���اوالت ال ت�شتطيع اأن 

تتحق���ق اإاّل على ح�شاب خداع دوغمائي اإلى 

ر�شم طريق ثال���ث للفل�شفة، لتتمكن نظرية 

المعرف���ة البرجوازي���ة م���ن تج���اوز المادي���ة  

آن واحد(. والمثالية في ا

أل������ة اإل  وف������ي الحقيق������ة لي�ص������ت الم�صا

الفل�صفية،  المثالي������ة  لتجدي������د  مح������اولت 

ببع������ث دماء جديدة في عروقه������ا المتيب�صة 

والمت�صنج������ة لتك������ون �صالحاً ف������ي المعركة 

العقائدي������ة المعلن������ة عل������ى المارك�صية بعد 

اإلبا�صها لبا�س المو�صوعية الكاذبة، وتزيينها 

باأ�صاطي������ر جديدة تخف������ي مذهب )وحدوية 

ال������ذات القدي������م( وت�صتر اإفال�������س المثالية 

المو�صوعية على �صعيد التطور التاريخي. 

غير اأن هذا الطري������ق قد وجد في »لينين« 

خ�صماً عنيداً حين ط������رح الق�صية ب�صكلها 

أم الوعي؟ وهل  أولوية الوج������ود ا النهائ������ي: ا

يوج������د العالم المو�صوع������ي/ المادي خارج 

وعين������ا الذاتي؟!؛ وذلك في كتابه )المذهب 

المادي والنقد التجريبي(.

موق���ع الوجودية من �ش���جرة الفل�ش���فة 

المثالية الغربية

والفك������ر البرجوازي من خ������الل اأزمته 

أنه قد  في البحث عن طري������ق ثالث، يبدو ا

عثر على �صوفيت������ه الخا�صة لي�س في علم 

النف�������س الكال�صيكي ح�ص������ب –كما اعتقد 
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أي�صاً.  جورج بوليت������زر– بل وفي الوجودية ا

فالوجودية، الملح������دة والموؤمنة على حدٍّ 

ال�صديم الروحي  أيديولوجياً  �صواء، تعك�س ا

والأخالقي لتناق�ص������ات العقل البرجوازي 

الراهن، حيث اأن الوعي الوجودي، المجرد 

من كل منظور عين������ي وحقيقي، يقود اإلى 

�صاطير،  العدمية الفل�صفي������ة، واإلى خلق الأ

التي تعود اإلى بقايا لهوتية لم يعرف هذا 

الوعي ال�صبيل اإلى قهرها. فالوجودية اإذن 

تحمل طابع العدمية التلقائية، �صاأنها �صاأن 

كل عقيدة برجوازية حديثة ل ت�صتطيع اأن 

تجتاز هذه الهوة اإل بف�صل مذهب انتقائي 

معين، على حد تعبي������ر لوكات�س. ولم يكن 

العقل المارك�صي هو الوحيد الذي ا�صتطاع 

اأن يلحظ ويك�صف تل������ك البقايا الالهوتية 

أّن اأحد مفكري  وال�صوفي������ة فح�صب، ب������ل ا

آير( قد  ألفرد جولز ا التحليلية المنطقية )ا

أ�صار اإلى كثرة التجاء الفيل�صوف الوجودي  ا

اإلى الميتافيزيقيا الغام�صة لتبرير مفاهيمه 

أ�صا�صها المنطقي  من دون اللتفات اإل������ى ا

داب البيروتية– العدد  )الم�صدر: مجلة الآ

)4(
أيار 1965– �صفحة 36(. الخام�س– ا

مبريالية  الإ المرحل������ة  فل�صف������ة  تنتقي 

)المثالية المو�صوعية( من نظرية المعرفة 

أ  للمرحل������ة ال�صابق������ة، وتطرح جانب������اً مبدا

الالاأدرية وحتى منه������ج الجدل الهيجلي، 

أكثر �صحرية  لتحل محله ت�صورات ومناهج ا

أ�صطورية مث������ل الحد�س الالعقلي )دلثي  وا

– هو�ص������رل- برغ�صون( باعتب������اره منهجاً 
فل�صفياً يتجاوز المناهج المثالية والمادية 

التاأم������ل الخال�������س والمحاي������د  ويعتم������د 

للواقع، م������ع تعليق العال������م المدرو�س بين 

بوخية( في المعرفة  قو�صين كما تفعل )الأ

الفينومولوجي������ة.. اإ�صاف������ة اإل������ى تعلي������ق 

ن�صانية والحقائق المو�صوعية  الق�صايا الإ

باعتبارها م�صائل )ن�صبية(، كما عند )ماخ، 

اإيفانورو�س(.. اإ�صاعة الفو�صى العلمية في 

مي������دان الفيزياء الحديث������ة، واإعالن نهاية 

الم������ادة والحتمية العلمية وب������زوغ ع�صر 

الحرية الذاتي������ة ح�صب مفهوم )هيزنبرج( 

في ال������ذرة: عدم اإمكاني������ة تحديد مو�صع 

لكت������رون في وقت واحد.. اإلخ.  و�صرعة الإ

غير اأن  ذلك ل يعني نهاية الِعلم وحقائقه، 

ب������ل يعني النتقال من النظرة الميكانيكية 

أر�صط������و– نيوتن– لبا�������س( اإلى النظرة  )ا

الديناميكية الديالكتيكية.

وما دام العقل قد اهتز عر�صه باهتزاز 

مواقع الطبق������ة البرجوازية على �صعيدي 

الِعل������م والعم������ل، ودخ������ول ه������ذه الطبقة 

خيرة واأزمتها العامة، ووقوفها  مرحلتها الأ

على اأعت������اب حرب كوني������ة �صر�صة ت�صفي 

ح�صاباته������ا م������ع الغنيم������ة لتج������د مخرجاً 
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زمتها؛ فاإن الوجودية ت�صطلع بهذا الدور  لأ

على ال�صعيد الفل�صفي المتقدم، في�صتعير 

)كارل يا�صبرز( من )نيت�صه( قدريته العمياء، 

ومن  )هيدجر( مفه������وم الكينونة من اأجل 

الموت ليب�صر ويعظ بوجود منطٍو على ذاته 

ومعزول عن كل حي������اة عامة، يقوم توازنه 

عل������ى ت�صاوؤم كلي اإزاء العالم الخارجي كما 

ظه������ر �صابقاً عند )�صوبنه������اور(.. والهدف 

الحقيقي لهذه النزع������ة هو )منع ال�صتياء 

أ�ص�س  زمة في اأن ينقلب �صد ا الذي ولدته الأ

أ�صمالي، والعمل بحيث لتقدر  المجتمع الرا

زمة على دفع الفئة المثقفة اإلى التمرد  الأ

مبريالية– لوكات�س/ م�صدر  �صد مجتمع الإ

مذكور �صابقاً �س31(.

فم������ا دام الِعل������م، بالن�صبة اإل������ى فل�صفة 

مبريالية، عاجزاً عن تقديم روؤية اإجمالية  الإ

�صمولي������ة؛ واأن العقل قد توقف – اأو و�صل 

اإلى ح������دود �صيقة ومنيعة– فاإنها تقدم لنا 

أكثر كوزموبولوتية. وهذا الت�صّور هو  ت�صوراً ا

أولية للنزعة الفا�صية نحو  بمثابة اإرها�صات ا

دولة عالمية، دولة عن�صرية هرمية تحاول 

وروبية،  الأ البرجوازي������ة  التناق�ص������ات  حل 

مبريالية  بقدر م������ا تقدم هذه الفل�صف������ة الإ

أبعد من العقل المعروف ومناهجه  منظوراً ا

البالية.. منظوراً يعتمد الحد�س الالعقلي 

أو  الذي يمك������ن اأن ي�صت�صف الواقع العلوي، ا

)م������ا هو ف������وق العقلي( ليك������ون م�صدر كل 

معرفة حقيقية )كذا..!!(.

بيد اأن هذه المعرفة مجردة من كل عن�شر 

اجتماعي، ومن ثم واقعي، يمكن اأن ُيعار�ض 

وعي الفرد المعزول اأو )العبقري( بالمفهوم 

ّن العال���م الواقع���ي  الفل�شف���ي الوج���ودي؛ الأ

وق�شاياه اليومية ح�شب ها المنهج الفل�شفي 

– �شتك���ون معلق���ة بين قو�شي���ن. وللتاأكد من 
�صحة معطيات ه������ذا المنهج ونتائجه يمكن 

اأن يعود القارئ الكريم اإلى مراجعة اأي كتاب 

في هذا ال�صاأن من كتب فال�صفة هذا التيار، 

وخا�صة كتاب هو�صرل )تاأمالت ديكارتية اأو 

المدخل اإل������ى الفينومولوجيا( وكتاب �صارتر 

)الوج������ود والعدم(.. ومن كل ه������ذا ت�صتبين 

وتت�صح الج������ذور الديني������ة/ ال�صوفية لهذا 

أي�صاً باأفالطون  المنهج الذاتي الذي يذكرنا ا

وعالمي������ه ال�صهيرين: عال������م الحقيقة مقابل 

أو الرغبة ف������ي الو�صول اإلى  عالم الوه������م، ا

عالم الُمثل المطلق!!

�شطورية والت�شاوؤم كبديل عن الروح  الأ

العلمية

�صطوري ل يقف عند  وهذا الطاب������ع الأ

حدود نيت�صه ومغامراته الذهنية والروحية 

فح�ص������ب، بل يمتد ليغطي الوجه الماأ�صاوي 

من الفل�صفة الوجودي������ة المعا�صرة برمتها. 
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بدي(  بدية )الع������ود الأ فاإذا كان������ت فكرة الأ

أكثر م������ن جانب م������ع فكرة  ت�صت������رك ف������ي ا

)التكرار( الكيركيجوردية –كما لحظ ريج�س 

�صطوري  أثرها الأ  - فاإنها تترك ا
)5(

جوليفيه

والالعقالن������ي على مفاهي������م وجودية اأكثر 

أ�صماه  حداثة، مثل مفهوم )يا�صبرز( حول ما ا

باللحظة ال�صرمدية، ومفهوم  هيدجر حول 

)الكينونة من اأجل الموت(، ومفهوم �صارتر 

بدية في عالم ُمعطى  ن�صان الأ حول عزلة الإ

أي�صاً..  وغريب )كثي������ف ولزج واحتمال������ي ا

ن يكون اهلل:  ن�صان لأ اإلخ(؛ و�صبوة ه������ذا الإ

ن�صان ه������و الموجود الذي ي�صترع اأن  )اإّن الإ

.. وول������ع )كامو( في الفكر 
)6(

يك������ون اهلل!!(.

أ�صطورة  المثيولوج������ي والعدمي، وخا�ص������ة ا

»�صيزيف«..اإلخ.

ل���ه ف���ي فل�شفة نيت�ش���ه: محاولة  م���وت االإ

ر�س من خالل  ن�صان ف������ي الأ ح������ل م�صكلة الإ

التوجه �صوب النظر اإلى ال�صماء.

له  آل اإليها موت الإ اإّن النتيجة الت������ي ا

الم�صيحي المزعوم، والحقائق الأخالقية 

أو  والت�صريعية التي تُبنى على ذلك الزعم ا

ما ي�صميه نيت�صه باأخالق العبيد، اقت�صت 

للحياة  أ�صطورّياً جدي������داً  ا من������ه ت�ص������وراً 

ن�ص������ان، ت�ص������وراً بعيداً عن  والخل������ق والإ

المنط������ق والواقع العلمي الذي كان �صائداً 

خير من القرن التا�صع ع�صر..  في الربع الأ

ت�ص������وراً يت������الءم وردة الفع������ل �صد تنامي 

الروح العلمية المو�صوعية التي ب�صرت بها 

طالئع الطبق������ة ال�صاعدة )البروليتاريا(، 

ويعب������ر في الوقت عينه عن اأزمة الفل�صفة 

المثالية ف������ي مرحلتها الخانقة )المرحلة 

مبريالي������ة(. ول������م يترك ذل������ك الطابع  الإ

أثره العدم������ي وال�صلبي على  �صط������وري ا الأ

تفكير نيت�صه وروؤيته الكونية الزائفة فقط، 

بل ترك طابعه المفجع على قواه العقلية 

أي�ص������اً. وبهذا ن�صتطي������ع اأن نعتبر فل�صفة  ا

أكثر الفل�صفات الذاتية تطرفاً؛  نيت�صه من ا

وهذا ما يف�صر اأي�صاً عبارته ال�صهيرة )لقد 

كتبت كتبي بدمي!!(.

وق������د لحظ المفكر التقدمي الفرن�صي 

)هنري لفيف������ر( في معر�س نق������ده للفكر 

ن�صان لي�س فري�صة للقوى  الوجودي ب������اأن الإ

أكثر  الكوني������ة مبا�صرة كما اعتق������د نيت�صه، ا

مم������ا ه������و منح�صر ف������ي ذات������ه انح�صاراً 

انعزالياً. ولذا ف������اإن التهيج الع�صبي –كما 

ه������و حا�صل في حال������ة نيت�ص������ه على وجه 

الخ�صو�س– يوؤدي ب�صهولة اإلى حلول مزيفة، 

ميتافيزيقي������ة، رمزية وخرافي������ة. حيث اإن 

التو�صط التاريخي والجتماعي بين الفرد 

)الع�صري( وبين )الكون������ي( ليمكن اإلغاءه 

بمر�صوم �صعري فل�صفي. واإذا خرج اأحدهم 

�صكال  أو م������ن الأ ن�ص������ان النظري( ا م������ن )الإ
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�صطوري������ة، ول�صيم������ا من اإط������ار ال�صكل  الأ

الم�صيح������ي واأخالقيتهم������ا )العبودية( على 

حد تعبير نيت�صه ذاته، فاإن خروجه ليمكن 

اأن يت������م اإّل بمعرف������ة الخب������رة الجتماعية 

و�صب������ل تنميتها وتطويرها م������ن اأجل تغيير 

�صطورية والعبودية، وتحويل  طر الأ تل������ك الأ

الواقع تحوياًل ثورياً.

خر اأ�صطوري؛  اإلحاد نيت�صه، اإذن، هو الآ

يماني كان وعّياً وهمّياً  ّن وع������ي الواقع الإ لأ

وزائفاً. لذا جاء نقد ذلك الواقع جزءاً من 

ر�س، نقد للنتيجة  نقد ال�صماء بدل نقد الأ

الظاهرة بدل العلة الجوهرية.. نقد ل�صكل 

�صطورة من دون محتواها!! الأ

وكم������ا لحظ )جوليفيه( ف������اإن فل�صفة 

نيت�ص������ه كلها، م������ن البداية اإل������ى النهاية،  

ل������ه ه������و  ل������ه. فالإ مرتبط������ة بم�صكل������ة الإ

ال�صخ�صية الرئي�صة، اأو هو بحق ال�صخ�صية 

الوحيدة في ق�ص������ة نيت�صه الدرامية، كما 

اأن �صليب الم�صيح ي�صيطر في جالء على 

أف������ق نيت�صه كله، وذل������ك على نحو يتحول  ا

نكار بما ينط������وي عليه من عنف  في������ه الإ

اإلى توكيد. فتكون )ل( �صورة من )نعم(.. 

وقد ا�صتخل�س )يا�صبرز( النتائج من هذا 

لحاد الكاذب، فاعتبر كفاح نيت�صه �صد  الإ

الم�صيحية ما هو اإل نتيجة لميول م�صيحية 

– ونيت�صه على عل������م بذلك – تجلت لديه 

أنها البقي������ة الباقية  من������ذ البداية عل������ى ا

يم������ان بالمعتقدات  من فقدان������ه التام لالإ

يماني )�س63  الم�صيحي������ة، اأي بال�صكل الإ

م������ن كت������اب ريجي�س جوليفي������ه – م�صدر 

مذكور في هام�س رقم 5(.

وهك������ذا فاإنن������ا ن�صتطي������ع اأن نبني على 

�صه������ادة )كارل يا�صب������رز( اتهام������ه لنيت�ص������ه 

�صالحي������ة العتيق������ة، واإعادته ل�صياغات  بالإ

أ�صطورية. اأي جهده في اإزالة التناق�س بين  ا

�صطورة ومحتواها، لي�س عن طريق  �ص������كل الأ

الممار�صة العملية الت������ي ت�صعى اإلى الك�صف 

عن )اللب العقالني داخل الق�صرة ال�صوفية(، 

ولي�س ع������ن طريق تجاوز معطي������ات الواقع 

الذي ت�صكلت وترعرع������ت من خالله الروؤية 

�صطورية – بل عن طريق التاأمل الخال�س  الأ

أ�صكال  والنباح النظري المتعالي �صد �صبل وا

التعبير المثيولوجي فقط، والنتائج القريبة 

�صكال.  التي تف�ص������ي اإليها تلك ال�صب������ل والأ

ولذا فقد ج������اءت روؤية نيت�صه الكونية قريبة 

كل القرب من الت�صور الم�صيحي في جوهره 

العام، وخا�ص������ة جانبه الماأ�صاوي كمو�صوعة 

�صلية(.. روؤية قريبة اأي�صاً من  )الخطيئ������ة الأ

�صطوري التي توؤمل  ال�صتكانة ذات الطابع الأ

النا�������س بانتظار البعث والن�ص������ور الم�صيحي 

بدي( النيت�صوية!!  مقابل فكرة )العود الأ
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الوجودية كبديٍل للمارك�شية

عرا�س عن العقل ه������و ال�صبيل  ه������ذا الإ

أم������ام الفل�صف������ة البرجوازية، التي  الوحي������د ا

لت�صتطي������ع العت������راف باإفال�صه������ا واأزمتها 

خف������اء النتائج  أي�ص������اً لإ ا الح������ادة، وال�صبيل 

الجتماعية والتقدمية لمكا�صب الِعلم، وجعل 

هذه النتائج مبهمة ونظرية في اآن معاً.  

ه������ذا التي������ار الالعقل������ي عل������ى �صعيد 

الفل�صفة، هو التمهيد ل�صيادة المناخ الروحي 

لمثقفي الطبقة البرجوازية: اأي الوجودية؛ 

التي �صتجهز على البقية الباقية من العقل 

مل ف������ي بناء عالم اأف�صل، لتحل  والعلم والأ

محله ال������ذات الراف�ص������ة المتوحدة القلقة 

اليائ�صة في خ�صم وج������وٍد منطٍو على ذاته 

كما هو الح������ال عند )يا�صبرز(، عالم كثيف 

أنا في �صطور )�صارتر(.. عالم  ولزج كما قرا

اأخر�������س وعبثي، ل جدوى في������ه من الفعل 

ن�صاني اإزاء �صم������ت العالم ول عقالنيته  الإ

كما تفيد اأفكار )كام������و(.. والقائمة تطول 

ن�صائية التي تُطرح  من هذه التهويم������ات الإ

مل  كبديل للفل�صفة المارك�صي������ة، فل�صفة الأ

ن�صاني القادر على تغيير الواقع  والفع������ل الإ

تغييراً ثورّياً وجذرّياً!!

بالطبع ف������اإن هذا التي������ار، من تيارات 

الفك������ر البرجوازي المعا�ص������ر، لم ي�صتطع 

�صئل������ة الُملحة التي  اأن يح������ل الق�صايا والأ

طرحه������ا وما يزال يطرحها الفكر الب�صري 

أيهما،  أولوي������ة ا )عالق������ة الفكر بالواق������ع وا

مثاًل(، ب������ل زادتها غمو�صاً )لتظهر تراجعاً 

وا�صحاً من نواٍح عديدة حتى بالن�صبة اإلى 

نه������ا حين تجهد  المرحل������ة الكال�صيكية؛ لأ

لحل هذه الق�صايا تلجاأ اإلى طرد المثالية 

م������ن الباب لتعي������د اإرجاعها م������ن النافذة، 

حي������ث اأن ال�ص������رورة التاريخي������ة للطريق 

مبريالية،  أثناء المرحلة الإ الثالث المزعوم ا

هي هجر منهج المثالية، مع الحفاظ على 

أ�ص�صه������ا –لوكات�������س – �س55/  نتائجه������ا وا

م�صدر مذكور(.

اإّن تدمير العقل، على ال�صعيد الفل�صفي، 

ول تحويل الواقع  م�صته������دف منه اأمران: الأ

المو�صوع������ي اإلى معطى كثيف ول عقالني 

ليعلن ه������ذا العقل عجزه ع������ن �صبر غوره، 

وبالتال������ي الت�صريح بزي������ف ول جدوى اأي 

فل�صف������ة عقالني������ة تجه������د اإلى مث������ل هذه 

ا  مَّ
أ أو ال�صيطرة على هذا الواقع. ا المعرفة ا

مر الثاني فيقوم عل������ى اإهمال ال�صروط  الأ

ن�صانية، ومن  الجتماعية وق�صايا الحياة الإ

ث������م اعتبارها مجرد معطي������ات ثانوية؛ من 

اأج������ل اأن يبقى العالم كم������ا هو على �صعيد 

أو  الممار�ص������ة العملي������ة، وعدم الج������دوى ا

أ�صكال  الق������درة من تغييره.. اإنه �ص������كل من ا

مكافحة ال�صتراكية!!
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1- ي - كلياني�س: نظرة مارك�صية في تاريخ الفل�صفة، ترجمة حنا عبود، دار الطليعة، بيروت )1971م(.

لمانية الكال�صيكية، وفي دفاتر لينين  2 - يت�ص������ح دور هيجل التقدمي في كتاب اأنجلز حول نهاية الفل�صف������ة الأ

ع������ن الفل�صفة والديالكتيك )تُراجع الم�صادر المذك������ورة وموؤلفات اأوغ�صت كورنو حول حياة مارك�س واأنجلز 

واأعمالهما الفكرية(.

3 - جورج لوكات�س: مارك�صية اأم وجودية؟ ترجمة جورج طرابي�صي، دار اليقظة في دم�صق.

أيار )1965م(. داب البيروتية، العدد الخام�س، ا 4- تُراجع �صفحة 36 من مجلة الآ

5- ريجي�������س جوليفيه: المذاهب الوجودية من )كيير كيجورد( اإلى ج������ان بول �صارتر، ترجمة فوؤاد كامل، الدار 

الم�صرية للتاأليف والترجمة.

ولى  داب، الطبعة الأ 6- ج������ان بول �صارتر: )الوجود والع������دم �س 893( ترجمة عبد الرحمن ب������دوي، دار الآ

)1966م(.

الهوام�ش والمراجع
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كاتب وباحث.  ❁

ارة ال�صينيةصارة ال�صينيةصارة ال�صينية صيو�س واحل�صيو�س واحل� يو�س واحل�صيو�س واحل�ص صكونفو�صكونفو�

حمد جميل ح�سين الأ

❁

ارة ال�صينية صارة ال�صينية صارة ال�صينية  ص يقول الباحث������ون في الح�ص يقول الباحث������ون في الح�

اإنَّ ال�صي������ن كان فيها من الكت������ب اأكثر مما 

يو�س بتعاليمه صيو�س بتعاليمه صيو�س بتعاليمه  ص كونفو�ص كونفو� إائر العال������م واإنَّ إائر العال������م و ائر العال������م وصائر العال������م وص صفي �صفي �

أث������ورة، وحكمته العميقة كان اأقوى حافز  االماالما

لل�صينيين على طلب العلم والتثقيف الذاتي 

تزادة من صتزادة من صتزادة من  صوالعناية بتح�صي������ل المعرفة واال�صوالعناية بتح�صي������ل المعرفة واال�

العلم والتعمق في البحث .

يو�������س من صيو�������س من صيو�������س من اأعظم الرجال  صيعد كونفو�صيعد كونفو�

ارة ال�صينية وصارة ال�صينية وصارة ال�صينية واأبعدهم  صالذين عرفتهم الح�صالذين عرفتهم الح�

ية واالجتماعية صية واالجتماعية صية واالجتماعية  صيا�صيا� يا�صيا�ص ص في حياته������ا ال�ص في حياته������ا ال� أثراً ا

والثقافية. وقد قال عنه الحكيم ال�صيني 
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منت�شيو�س بع������د مرور قرنين على وفاته: 

إلحكم������اء قاطبة، و�شدة �إلحكم������اء قاطبة، و�شدة �كبار إكبار إكبار  ه �نه �نَّه �أعظم � �إ

ينيي������ن لمكانته جعلهم يحيكون حول شينيي������ن لمكانته جعلهم يحيكون حول شينيي������ن لمكانته جعلهم يحيكون حول  شل�شل� �

إاطير، ويعزون �إاطير، ويعزون �إليه �أقو�الً لم  اطير، ويعزون �شاطير، ويعزون �ش ش�ش� حيات������ه �الأ

ينيين شينيين شينيين  شل�شل� در عنه. وحملت شدر عنه. وحملت شدر عنه. وحملت �لحكماء � شت�شت�

حاب شحاب شحاب �لنحل و�لمذ�هب �لذين  ش�ش� ائر �شائر �شائر �أ شو�شو�

ووووؤو� بع������ده، ونهجو� منهج������ه على �أن  ج������ا

وء �شوء �شوء �أفكاره، وينهجو� شءهم في �شءهم في � آر� روشروشرو� � شيف�شيف�

بمذهبه �الأخالقي �التج������اه �لذي يالئم 

تجدة، شتجدة، شتجدة،  شلم�شلم� �فكارهم �فكارهم � أ ة، و�شة، و�شة، و� شلخا�شلخا� �هبهم �هبهم � مذ�

ليدعمو� مكانتهم وتظفر تعاليمهم بالثقة 

التالتاأيي������د �لمرجو. ومن �أجل  �لمطلوبة، و�

ة شة شة  ش�ش� ون ف������ي درشون ف������ي درشون ف������ي در� ش�ش� �ش�ش شلمتخ�شلمتخ� ذل������ك يج������د �

أنهم  حكمة كونفو�شيو�س، و�أحد�ث حياته �

إلى �إلى �إطال������ة �لتحقيق،  ة �شة �شة �إ شفي حاج������ة ما�شفي حاج������ة ما�

وكثرة �لتحري.

اينيون باينيون باآر�ء كونفو�شيو�س  ينيون بشينيون بش شل�شل� وقد تعلق �

خالقية تعلقاً �شديد�ً، ولم ينحرفو� عنها  �الأ

مم  �إال في �لنادر، و�لمالحظ في تاريخ �الأ

ارشارشار�ت �أن فرط �لتعلق بمذهب من  شلح�شلح� و�

�لمذ�ه������ب، �أو نظرية م������ن �لنظريات قد 

حة شحة شحة  ش�ش� يعوق حركة �لتقدم ولكن �لميزة �لو�

أنه������ا كانت خالل  ي������ة �شي������ة �شي������ة � شلكونفو�شيو�شلكونفو�شيو� ف������ي �

ين شين شين  شل�شل� ية شية شية �لقوة �لتي جنبت � شلما�شلما� �لقرون �

دع شدع شدع �لوحدة، وحافظت  شل�شمل، وت�شل�شمل، وت� تفرق �

يني������ة. شيني������ة. شيني������ة.  شل�شل� �مبر�مبر�طوري������ة � عل������ى كي������ان �الإ

ولي�س معنى ذل������ك اأن ال�صين لم تتعر�س 

في تاريخه������ا لموجات م������ن الهتزازات 

العنيف������ة، والثورات المدم������رة ولكن حياة 

مم والح�صارات ل تخلو من النك�صات،  الأ

وال�صق������وط، ومزية  الت�صاع������د  ونوب������ات 

أنها كان������ت على الدوام   الكونفو�صيو�صي������ة ا

تعين ال�صين في ا�صتع������ادة التما�صك بعد 

تفرق ال�صمل، وا�صترداد الهدوء وال�صتقرار 

بعد التقلقل وال�صطراب.

ن�شاأته:

أنه ولد في  المعروف عن كونفو�صيو�س ا

ع������ام )551ق.م( في مدين������ة ت�صوفو وهي 

اإح������دى البالد التي كانت وقتئذ اإمارة )لو( 

ن بولي������ة �صاندونغ ا�صمه  والت������ي تدعى الآ

الحقيقي كونج كيو. اأما ال�صم كونفو�صيو�س 

فه������و �صكل لتين������ي من لق������ب كونج فوزي 

ال�صغي������ر، ومعن������اه المعلم الكبي������ر كونج، 

وكان وال������ده اأحد المجاهدي������ن ال�صجعان 

أبوه حاكماً  كف������اء، وقد �صار ا داريين الأ والإ

حدى مقاطعات  في اإحدى المدن ومديراً لإ

ولية )ل������و(، وكانت ه������ذه الولية تعد في 

أرق������ى وليات ال�صين ح�صارًة  هذه الفترة ا

واأكثرها تقدماً.

وكانت الوظائف الحكومية فيها وراثية 

أ�ص������رة كونفو�صيو�س  وقد وّل������ي كثيرون من ا
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وظائف الحكومة جري������اً على هذا النظام 

ال������ذي كان �صائ������داً، وقد تيتم ف������ي باكورة 

حياته وظهر ميلُ������ُه ال�صديد اإلى التح�صيل 

من������ذ �صغره، فلم يكد يبل������غ الرابعة ع�صرة 

م������ن عمره حتى كان قد وع������ى كل ما عند 

معلمه م������ن ذخائر المعرف������ة، وفي الوقت 

نف�صه كان ل يك������ف عن مبا�صرة التمرينات 

الريا�صية وكان ل������ه ولع خا�س بالمو�صيقى 

والعزف عل������ى القيثارة، كم������ا عرف بحبه 

لل�صعر وبا�صتقامة الأخالق ورجاحة العقل 

ورباطة الجاأ�س. 

أ�صده ُعيَِّن في وظيفة حكومية  ولما بلغ ا

�صراف على اأحد  َل اإليه الإ متوا�صع������ة اإذ ُوكِّ

را�ص������ي العامة التابعة  م������راء، وبع�س الأ الأ

للحكومة ولك������ي يزيد دخل������ه القليل �صار 

يعطي درو�صاً لبع�س الطلبة، واأظهر تفوقاً 

ملحوظاً ف������ي التدري�س مم������ا جعل الطلبة 

�صر النبيل������ة يوؤمون داره لتلقي العلم  من الأ

أنه اأغزر  أثبت ا و�صرعان ما ذاعت �صهرته، وا

أو�صعهم معرفة ويبدو  �صكان الولية علماً، وا

أنه اأول من احت������رف تدري�س المو�صوعات  ا

ال�صامية التي كانت تعل������و على المعلومات 

الدارجة الماألوفة التي كان يتلقاها الطلبة 

قبل عهده. وقد قدم بذلك مثاًل يقتدى به 

وجرى ال�صينيون منذ ذلك العهد على اتباع 

مثاله واتخاذه قدوة ولما كان كونفو�صيو�س 

عالماً جليل ال�ص������اأن ومدر�صاً موهوباً فقد 

رف������ع ذلك من ق������در العلم������اء والمدر�صين 

وجعلهم مناط الحترام والتبجيل في تاريخ 

الثقافة ال�صينية.

فل�شفته:

كثيراً ما و�صف كونفو�صيو�س باأنه اأحد 

موؤ�ص�صي الديانات، وهذا تعبير غير دقيق 

اإن لم يكن خاطئاً فمذهبه لي�س ديناً. فهو 

أو ال�صماوات. واإنما  ل������ه ا ل يتحدث عن الإ

مذهبه ه������و طريقة في الحي������اة الخا�صة 

ال�صيا�صي.  وال�صلوك  الجتماعي  وال�صلوك 

ومذهب������ه يقوم على الح������ب - حب النا�س 

وح�ص������ن معاملته������م والرقة ف������ي الحديث 

دب ف������ي الخط������اب. ونظاف������ة الي������د  والأ

أي�صاً يقوم مذهبه على احترام  والل�صان. وا

كب������ر مقاماً، وعلى تقدي�س  كبر �صناً والأ الأ

�صرة وعلى طاعة ال�صغير للكبير وطاعة  الأ

أة لزوجها. ولكنه ف������ي الوقت نف�صه  الم������را

يك������ره الطغيان وال�صتبداد. وهو يوؤمن باأن 

أن�صئت لخدمة ال�صعب ولي�س  الحكومة اإنما ا

العك�������س. واأن الحاكم يجب اأن يكون عنده 

قيم اأخالقية ومثل عليا. ومن الحكم التي 

اتخذها كونفو�صيو�������س قاعدة ل�صلوكه تلك 

الحكمة القديمة التي تقول: »اأحب لغيرك 

ما تحبه لنف�شك«.
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يعتبر كونفو�صيو�س الف�صيلتين الهامتين 

هما )جن( و)لي( والرج������ل المثالي ي�صير 

حيات������ه طبق������اً لهما. وق������د ترجمت )جن( 

أو الهتم������ام الحمي������م باإخواننا  بالح������ب ا

الب�صر، اأما )لي( فهي ت�صف مجموعة من 

تكيت  خ������الق والطقو�س والتقالي������د والأ الأ

واللياقة والح�صمة.

وكان كونفو�صيو�������س محافظاً في نظرته 

اإل������ى الحياة فهو يرى ب������اأن الع�صر الذهبي 

ف������ي  كان  اأي   - وراءه������ا  كان  ن�صاني������ة  لالإ

الما�صي. وهو لذلك كان يحن اإلى الما�صي 

ويدعو النا�س اإلى الحياة فيه، ولكن الحكام 

أيه ولذلك لقي  على زمانه ل������م يكونوا من را

بع�س المعار�صة. 

وق������د ا�صتدت هذه المعار�صة بعد وفاته 

بب�صع مئات من ال�صنين، عندما ولي ال�صين 

أوا  موا تعاليمه، ورا ملوك اأحرقوا كتبه وحرَّ

ن ال�صعوب يجب اأن  فيه������ا نك�صة م�صتمرة. لأ

تنظ������ر اأمامها. بينما هو يدع������و النا�س اإلى 

النظر اإل������ى الوراء، ولكن م������ا لبثت تعاليم 

أق������وى مما كانت  كونفو�صيو�������س اأن ع������ادت ا

وانت�ص������ر تالمي������ذه وكهنته ف������ي كل مكان، 

وا�صتم������رت فل�صف������ة كونفو�صيو�������س تتحكم 

بالحياة ال�صينية قراب������ة ع�صرين قرناً  اأي 

ول قبل المي������الد حتى نهاية  م������ن القرن الأ

القرن التا�صع ع�صر بعد الميالد.

أه������ل ال�صي������ن بفل�صف������ة  أم������ا اإيم������ان ا ا

أنه  كونفو�صيو�������س فيعود اإلى �صببي������ن: اأولً ا

كان �صادقاً مخل�صاً. ل�صك في ذلك. ثانياً 

أنه �صخ�������س معقول ومعتدل وعملي. وهذا  ا

يتف������ق تماماً مع الم������زاج ال�صيني. بل هذا 

كبر ف������ي انت�صار فل�صفته في  ه������و ال�صبب الأ

ال�صي������ن. وهو بذل������ك كان قريباً منهم. فلم 

أو يثوروا  يطل������ب اإليهم اأن يغيروا حياته������م ا

عليه������ا. واإنما هو اأكد لهم كل ما يوؤمنون به 

أنف�صهم في تعاليمه.  فوجدوا ا

ولذلك ظلت فل�صفة كونفو�صيو�س �صينية. 

ولم تتجاوزها اإل اإلى اليابان وكوريا. ولكن 

ه������ذه الفل�صفة ق������د انح�ص������رت تماماً عن 

ال�صي������ن. بع������د اأن تحولت اإل������ى ال�صيوعية 

اإل������ى الم�صتقبل وانتزعت  واتجهت ال�صين 

نف�صها من ه������ذا المذهب في الحياة وذلك 

بالبع������د عن الما�صي وم�صالم������ة النا�س في 

الداخ������ل والخ������ارج. ولك������ن تظ������ل فل�صفة 

كونفو�صيو�س هي التي حققت �صالماً واأمناً 

داخليين اأكثر من ع�صرين قرناً لل�صين. وقد 

أثراً يذكر  ف�صل������ت الكونفو�صيو�صية اأن تترك ا

خارج ال�صين. 

من حكم كونفو�شيو�ض :

ل������و قال كل اإن�صان م������ا يفكر فيه ب�صدق 

ف������اإن الحوار بين الب�صر ي�صبح ق�صيراً جداً. 
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�صلح عقلك بالعلم خير من اأن تزين ج�صدك 

بالجواه������ر. لي�س من اأغراك بالع�صل حبيباً، 

بل م������ن ن�صح������ك بال�صدق عزي������زاً. العقل 

كالمعدة المهم ما ته�صمه ل ما تبتلعه. 

أة »اإنك مهما  مم������ا قاله عن ل�صان الم������را

أة ف�صوف تلدغ منه  ح������ذرت من ل�صان الم������را

أو اآجاًل«. اإن تجاوز الهدف مثل عدم  عاجاًل ا

أبداً بل  بلوغه. لي�صت العظمة في األ ت�صقط ا

في اأن ت�صقط ثم تنه�س من جديد.

تلقى كونفو�صيو�س علومه الفل�صفية على 

 Laotse أ�صت������اذه الفيل�صوف لوت�������س ي������دي ا

�صاحب الِنحلة الطاوية، حيث كان يدعو اإلى 

القناعة والت�صامح المطلق، ولكن كونفو�صيو�س 

خالف������ه فيما بعد داعياً اإل������ى مقابلة ال�صيئة 

بمثلها وذلك اإحقاقاً للعدل.

- عندما بلغ الثانية والع�صرين من عمره 

أن�صاأ مدر�صة لدرا�صة اأ�صول الفل�صفة، تكاثر  ا

تالميذه حتى بلغوا ثالثة اآلف تلميذ، بينهم 

نحو ثمانين �صخ�صاً عليهم اأمارات.

تنقل في عدد م������ن الوظائف فقد عمل 

م������راء والولة، وعّي������ن قا�صياً  م�صت�ص������اراً لالأ

وحاكماً، ووزيراً للعمل، ووزيراً للعدل ورئي�صاً 

لل������وزراء ف������ي �صن������ة )496 ق.م( حيث اأقدم 

حينها على اإعدام بع�������س الوزراء ال�صابقين 

وعدداً من رجال ال�صيا�صة واأ�صحاب ال�صغب 

حت������ى �ص������ارت مقاطعة )ل������و( نموذجية في 

راء والمب������ادئ الفل�صفية المثالية  تطبي������ق الآ

التي ينادي بها.

رح������ل بع������د ذل������ك وتنقل بي������ن كثير من 

البلدان، ين�صح الح������كام وير�صدهم ويت�صل 

بالنا�������س يبث بينه������م تعاليم������ه يحثُهم على 

الأخالق القويمة.

اأخي������راً عاد اإل������ى مقاطعة )ل������و( فتفرغ 

لتدري�������س اأ�صدقائه ومحبيه منكبًّا على كتب 

قدمين يلّخ�صها، ويرتبها، وي�صمنها بع�س  الأ

أف������كاره، وحدث اأن مات وحي������ده الذي بلغ  ا

الخم�صي������ن من عمره، وَفَق������َد كذلك تلميذه 

المحّبب اإليه هووي فبكى عليه بكاًء مّراً. 

�صفاته ال�صخ�صية:

دمث، مرح، م������وؤّدب، يحّب النكتة، يتاأثر 

خرين، يبدو قا�صياً وغليظاً في بع�س  لبكاء الآ

حيان، طوي������ل، دقيق في الماأكل والملب�س  الأ

والم�صرب، مولع بالق������راءة والبحث والتعلم 

داب. والتعليم والمعرفة والآ

مغ������رم بالبحث عن من�صب �صيا�صي بغية 

خالقية لتحقيق  تطبيق مبادئه ال�صيا�صية والأ

المدينة الفا�صل������ة التي يدعو اإليها. خطيب 

ب������ارع، ومتكلّم مفّوه، ل يمي������ل اإلى الثرثرة، 

مثال  وعبارات������ه موج������زة تجري مج������رى الأ

الق�صيرة والحكم البليغة.

لهة التي  لديه �صع������ور ديني، يحت������رم الآ

كانت معبودة ف������ي زمانه، ويداوم على تاأدية 
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ال�صعائ������ر الدينية، يتوجه ف������ي عباداته اإلى 

أو اإله ال�صماء، ي�صلي �صامتاً،  عظم ا ل������ه الأ الإِ

أو الغفران اإذ اإن  له النعمة ا ويكره اأن يرجو الإ

ال�صالة لديه لي�صت اإل و�صيلة لتنظيم �صلوك 

أداة لتحقيق  فراد، والّدين – في نظره – ا الأ

التاآلف بين النا�س.

كان يغن������ي، وين�صد، ويعزف المو�صيقى، 

 Book of غان������ي وق������د ت������رك كت������اب الأ

أن������ه كان مغرم������اً بالحفالت  Songs كم������ا ا
والطقو�������س، اإلى جان������ب اهتمامه بالرماية 

وقيادة العربات والقراءة والريا�صة الح�صاب 

ودرا�صة التاريخ.

حرق كتبه:

على الرغم م������ن قرب كونفو�صيو�س من 

أباط������رة وح������كام ال�صي������ن، اإل اأن تعاليمه  ا

تعر�ص������ت للمعار�ص������ة وال�صطه������اد م������ن 

بع�������س الح������كام، وزادت نب������رة المعار�صة 

له، وتم ح������رق كتبه وحرم������ت تعاليمه في 

مبراط������ور »ت�صين �ص������ي هوانغ«،  عه������د الإ

وكونفو�صيو�������س على الرغم م������ن وفاته اإل 

اأن ال�صعب ال�صين������ي ظل متم�صك بتعاليمه 

والت������ي ما لبثت اأن عادت مرة اأخرى وربما 

أكثر قوة، وانت�صرت بي������ن تالميذه وكهنته،  ا

وظلت الفل�صف������ة الكونفو�صيو�صية م�صيطرة 

على الحي������اة ال�صينية قرابة الع�صرين قرناً 

ول قبل الميالد وحتى نهاية  من الق������رن الأ

الق������رن التا�صع ع�صر بعد الميالد، ومازالت 

ال������روح الكونفو�صيو�صية تحيا في المجتمع 

ن. أو باآخر اإلى الآ ال�صيني ب�صكل ا

معبد كونفو�شيو�ض:

أبو الفال�صف������ة« ونظراً  كونفو�صيو�������س »ا

للمكان������ة الت������ي مثله������ا كونفو�صيو�������س في 

المجتمع ال�صين������ي تم اإدراج معبده وغابته 

أ�صه في  وق�صره في مدينة ت�صوفو م�صقط را

قائمة التراث العالمي التي حددتها منظمة 

مم المتحدة.  اليون�صكو التابعة لالأ

قدم كونفو�صيو�س عدداً من الكتب تمثل 

فيه������ا فكره فق������دم الكت������ب الخم�صة وهي 

الكت������ب التي قام كونفو�صيو�������س بنقلها عن 

أو ال�صعر،  غان������ي ا قدمي������ن وهي كتاب الأ الأ

كتاب التاريخ، كتاب التغيرات، كتاب الربيع 

والخريف كتاب الطقو�س، كما توجد الكتب 

ربعة وهي الكت������ب التي قام بتاأليفها هو  الأ

خ������الق وال�صيا�صة،  أتباع������ه وهي كتاب الأ وا

كتاب الن�صجام المركزي، كتاب المنتجات، 

كتاب من�صيوي�س.

الكونفو�شيو�شية الحديثة.

كان الكونفو�صيو�صي������ون القدامى ي�صغلون 

ب�صف������ة  المجتم������ع  باحتياج������ات  أنف�صه������م  ا

رئي�صي������ة. ومع ذل������ك، فاإن تعالي������م الفل�صفة 
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خرى، �صاعدت  الطاويَّة وكذلك الفل�صفات الأ

على التركيز على جوانب اأخرى من التجربة 

ن�صانية. فعلى �صبي������ل المثال، كانت قدرة  الإ

ال�صخ�������س عل������ى اأن يعي�س ف������ي ان�صجام مع 

الطبيعة ق�صية ثانوية بالن�صبة لكونفو�صيو�س، 

ا في الفكر  ولكنها اأ�صبحت مو�صوًع������ا مهمًّ

الكونفو�صي خالل القرني������ن الثالث والثاني 

قبل الميالد. 

واعتب������اراً من الق������رن الثالث الميالدي 

وحتى الق������رن ال�صابع المي������الدي، تناق�س 

الهتمام بالكونفو�صية في ال�صين. وتحول 

كثير م������ن ال�صينيين اإلى البوذية والطاوّية، 

تل������ك الفل�صف������ات تناولت م�ص������كالت كانت 

تعالي������م الكونفو�صية ق������د تجاهلتها تماماً، 

مثل معنى المعاناة والموت. 

أ  وف������ي الق������رن ال�صابع المي������الدي، بدا

اإحياء الهتم������ام بالفل�صف������ة الكونفو�صية. 

وف������ي خالل القرن الثام������ن الميالدي كان 

على المر�صحين لوظائف حكومية اأن يوؤدوا 

امتحاناً للخدمة المدنية مبنًيا على التعاليم 

الكونفو�صي������ة. كان المتحان يَُطبِّق اعتقاد 

كونفو�صيو�س باأن الدول������ة القوية يجب اأن 

تقوم على كفاءة م�صت�صاريي حكامها.

)1130-1200م(  ك�ص������ي  ذو  واأ�صب������ح 

قائ������ًدا لحركة الكونفو�صي������ة ال�ُمْحَدثة. وقد 

أن�ص������اأ فرًعا من الكونفو�صية المحدثة ي�صمى  ا

الجناح المنطقي. واأكد على درا�صة النموذج 

ن�صانية والطبيعية. الذي وراء العالقات الإ

������ا الدار�ص������ون بقيادة وان������ج يانج منج  مَّ
أ ا

الجن������اح  و�ّصع������وا  فق������د  )1472-1529م(، 

البديه������ي للكونفو�صي������ة المحدث������ة. وبحثوا 

عن التنوير عن طريق الم������زج بين التو�ّصط 

والعمل الأخالقي.

وا�صتم������رت الكونفو�صيو�صية توؤثر بقوة 

في الحياة ال�صينية اإلى اأن حدث ال�صراع 

ف������كار الغربي������ة، خ�صو�ًصا  بينه������ا وبين الأ

ال�صيوعي������ة، وذلك خالل �صن������وات القرن 

الع�صرين. وقد عار�صت الحكومة ال�صينية 

ن  ال�صيوعية، الكونفو�صية ل�صنوات طويلة، لأ

تلك الفل�صفة ت�صجع النا�س على النظر اإلى 

الما�صي اأكثر من النظ������ر اإلى الم�صتقبل. 

ومع ذلك، فق������د انتهت معار�صة الحكومة 

ع������ام )1977م( اأن الكونفو�صيو�صية لي�صت 

ديناً �صماوي������اً معروفاً. وقد تت�صمن بع�س 

أو راأي  تعاليمها دع������وة اإلى خلق حمي������د ا

أو �صلوك قوي������م، ولكنها لي�صت مما  �صليم ا

يتقرب به اإلى اهلل.

وق������د كان المزج المحكم بين الفل�صفة 

أتم و�صوح  الخلقية والتعاليم الدينية على ا

في الكونفو�صيو�صية و�صاحبها كونفو�صيو�س 

ال������ذي لم يكن ر�ص������ولً  مبعوثاً ول مدعياً 

لر�صالة.
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كبر، ترجمة محم������د مكي������ن، المطبعة ال�صلفي������ة، القاهرة،  1- الح������وار، كونفو�صيو�������س فيل�ص������وف ال�صي������ن الأ

)1354ه�(.

أبو زهرة، �س)80(. 2- كونفو�صيو�س، المعرفة، فوؤاد محمد �صبل، �س)77، 78( محمد ا

3- كونفو�صيو�س: النبي ال�صيني، د. ح�صن �صحاتة �صعفان، مكتبة نه�صة م�صر.

4- كونفو�صيو�س وال�صين الحديثة، علي اأدهم، مجلة العربي، العدد )163( يونيو)1972م(.

أبو زهرة، مطبعة يو�صف، م�صر.  ديان، محمد ا 5- محا�صرات في مقارنات الأ

6- المل������ل والنحل لل�صهر�صتاني، الطبعة الثاني������ة، دار المعرفة، بيروت. انظر الذيل الذي هو من تاأليف محمد 

�صيد كيالني �صفحة )19(.

المراجع



خ�صية )الكاريزما(صخ�صية )الكاريزما(صخ�صية )الكاريزما( صحر ال�صحر ال� حر ال�صحر ال�ص ص�ص�

ول   ���2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

باحثة ومترجمة. ❁

خ�صية )الكاريزما(صخ�صية )الكاريزما(صخ�صية )الكاريزما( صحر ال�صحر ال� حر ال�صحر ال�ص ص�ص�

ترجمة: هبة اهلل الغالييني

❁

أدبية �أو مو�سيقية   ما �لذي يجعل قطعة �

اتعرف باتعرف باأنه������ا من �لرو�ئع �لفني������ة؟ ما �لذي 

كن يمكن يّمكن �لقائد م������ن �ال�ستئثار بوالء �لجمهور، 

فه سفه سفه  سلتاريخ بو�سلتاريخ بو� رَف ف������ي ن يرَف ف������ي ن يَََُُرَف ف������ي � وم������ن ي�ستطيع �أ

ول�سول�سوؤ�ل  جابة عل������ى � �أح������د �لعظم������اء؟ �إن �الإ

جابة  ول هي من �أمور علم �لجمال، �أما �الإ �الأ

ية سية سية  سلخا�سلخا� ول�سول�سوؤ�ل �لثان������ي فتتعلق بتلك � على �

ي������ة« سي������ة« سي������ة«  سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� ������ة س������ة س������ة �لم�سم������اة »�سح������ر � سلغام�سلغام� �

ح������كام  و�الأ  .Charisma »�لكاريزم������ا  أو  �

ية سية سية  ستركان في خا�ستركان في خا� تركان في خا�ستركان في خا�س سلكاريزما ي�سلكاريزما ي� �ستطيقية و� �الإ

إ منهما يقوم على �إ منهما يقوم على �إح�سا�س  و�حدة وهي �أن كاًل
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ذات������ي عمي������ق، فكالهما يعتم������د على قدرة 

تثارة المبا�شرة لالنفعاالت. شتثارة المبا�شرة لالنفعاالت. شتثارة المبا�شرة لالنفعاالت.  شالعبقري على اال�شالعبقري على اال�

اي������ة الالعقالنية، فاي������ة الالعقالنية، فاإن  ي������ة الالعقالنية، فشي������ة الالعقالنية، فش شبب ه������ذه الخا�شبب ه������ذه الخا� بب ه������ذه الخا�شبب ه������ذه الخا�ش شوب�شوب�

هاتين الظاهرتي������ن التذعنان تماماً لتطبيق 

االمنهج العلمي، ولذل������ك فاالمنهج العلمي، ولذل������ك فاإن نتائج البحوث 

تطيقا والكاريزما ذات طابع شتطيقا والكاريزما ذات طابع شتطيقا والكاريزما ذات طابع اأولي  ش�ش� حول االإ

وعين من الحقول شوعين من الحقول شوعين من الحقول  شقت. وكال هذين المو�شقت. وكال هذين المو� قت. وكال هذين المو�وقت. وكال هذين المو�وؤ وومووم

الجديدة التي يبحث فيها القيا�س التاريخي 

ية شية شية اأو عامة. شعن مبادئ نامو�شعن مبادئ نامو�

المو�سيقى الكال�سيكية:

يقية شيقية شيقية  ش المقطوعات المو�ش المقطوعات المو� سلماذا تعلق بع�سلماذا تعلق بع�س

أثناء م�شينا في  فيرها شفيرها شفيرها ا شذهانن������ا، ونقوم بت�شذهانن������ا، ونقوم بت� اباباأ

ال�ش������ارع، بينما تتال�ش������ي مقطوعات اأخرى 

رع������ة بمجرد انتهاء النغمات شرع������ة بمجرد انتهاء النغمات شرع������ة بمجرد انتهاء النغمات  شمن الذاكرة ب�شمن الذاكرة ب�

خيرة منها؟ االأ

ا القول با القول باأن قابلية لحن معين للتذكر    اإنَّ

إكث������ر من غي������ره يعتمد على تك������رار اإذاعته  إكث������ر من غي������ره يعتمد على تك������رار  أ ا

ثير اأو عزف������ه في قاعات  على موج������ات االأ

������ادرة على ش������ادرة على ش������ادرة على  شيق������ى، هو م������ن نوع الم�شيق������ى، هو م������ن نوع الم� يق������ى، هو م������ن نوع الم�شيق������ى، هو م������ن نوع الم�ش شالمو�شالمو�

ول لماذا يجري  المطلوب، ففي المق������ام االأ

أكثر م������ن غيرها؟  لفات ولفات وؤلفات ا و المو الم سع������زف بع�������سع������زف بع�������س

جاب������ة تكم������ن ف������ي ف������ارق  اأن االإ سويفتر�������سويفتر�������س

لحان  الو القوة االنفعالية المميزة لالو القوة االنفعالية المميزة لالأ االجمال، االجمال، اأ

أثر  لحان التي تمتلك اأعظم ا المختلف������ة، فاالأ

ماعه������ا ومن ثم شماعه������ا ومن ثم شماعه������ا ومن ثم  شن يك������ون احتمال �شن يك������ون احتمال � أ يج������ب ا

أكب������ر. وال�صوؤال الذي ينبغي طرحه  تذكرها ا

ن هو: ماهي هذه الخ�صائ�س التي تجعل  الآ

أو قوياً لين�صى؟ العمل المو�صيقي جمياًل ا

جاب������ة عن ه������ذا ال�صوؤال ق������ام برلين  لالإ

)1971م( Berlyne وه������و واح������د من رّواد 

�صتطيق������ا التجربيب������ة، بتطوي������ر نم������وذج  الإ

 Model Optimal »ال�صتثارة المثالي������ة«

Arousal. ووفق������اً له������ذا النم������وذج، ف������اإن 
�صتطيقية ت�صتثير العقل، وترفع  الخبرات الإ

م�صتوى التعقي������د Complexity  والجدة 

 Surprisingness دها�س  والإ  Novelty
والغمو�������س Ambiguity وغي������ر ذلك من 

عمال  �صتطيقية المميزة. فالأ الخ�صائ�س الإ

أو العادية  الفنية الب�صيطة جداً، والمبتذلة، ا

هي اأعمال لتثير الهتمام.

�صتطيقي������ة التي تمعن  عم������ال الإ ������ا الأ مَّ
أ ا

ف������ي التعقيدات وت�صرف في المفاجاآت غير 

أنها تتحدى  المتوقعة ويبل������غ من اأ�صالته������ا ا

أنها  فهم من ي�صع������ون لتذوقها فاأغلب الظن ا

مر المثالي،  �صت�صتثير رد فع������ل معاك�س. والأ

ي عم������ل اإ�صتطيق������ي كالموؤل������ف  بالن�صب������ة لأ

المو�صيق������ي، ه������و اأن يقع فيم������ا بين هذين 

النقي�صين.

 لقد اأيدت التجارب العملية ب�صكل عام 

باأن ه������ذه الدرا�ص������ات ا�صتخدمت منبهات 

م�صطنعة لذلك، فاإننا لن�صتطيع اأن نعرف 
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ب�ص������كل يقيني م������ا اإذا كان ه������ذا النموذج 

�صتطيقية في  ينطب������ق عل������ى المواق������ف الإ

الحياة الواقعية اأم ل � هذا على الرغم من اأن 

واحداً من علماء المو�صيقى قد طرح نظرية 

تتفق وه������ذا النموذج. ومايحتاجه هو فح�س 

يعتم������د عل������ى القيا�س التاريخ������ي  للموؤلفات 

المو�صيقي������ة الفعلية، وهو مافعلته في درا�صة 

حديث������ة  )Simonton، 1980 d( وق������د 

كانت وح������دة التحليل ه������ي اللحن الواحد 

أو الثيم������ة. وقد ت������م الح�ص������ول عليه من  ا

ذخائر المو�صيق������ى الكال�صيكية التي تتردد 

في الحفالت المو�صيقي������ة. وتكونت العينة 

مه������ا 479 موؤلِّفاً  م������ن 618، 15 ثيم������ة قدَّ

أ�صتبعد اأي موؤلِّف مو�صيقى  مو�صيقياً. ول������م ا

أي������ة مقطوع������ة مو�صيقية  كبي������ر، ولحتى ا

ابتذلت لكثرة تكراره������ا. وقمت من خالل 

أدلة  ا�صتخدامي لكتب التذوق المو�صيقي، وا

�صطوانات، ومجموعات المقتطفات  بيع الأ

ال�صائع������ة، وكتب التاري������خ الثقافية العامة، 

أدلة المكتبات، قمت  والقوامي�س الثيمية، وا

بتقدير الثيمات ب�صكل مو�صوعي عبر مقيا�س 

أقلها اإلى  أ م������ن ا يتكون م������ن 32 نقطة يبدا

اأكثرها. وقد اأظهر مقيا�س »ال�صهرة الثيمية« 

أنه يرتبط م������ع التكرار الفعلي لعزف  هذا ا

لح������ان في الحف������الت المو�صيقية.  هذه الأ

�صالة  كان������ت المهمة التالية ه������ي تقدير الأ

اللحني������ة في كل ثيم������ة. فا�صتخدمت تحليل 

الم�صم������ون المحو�صب لح�ص������اب احتمالت 

النتق������ال بين نغمتين في كل لحن داخل في 

لح������ان. ففي مقام  الذخي������رة الكاملة من الأ

 )C اإلى C( مث������اًل كان������ت النقلتان م������ن  C
ومن )C اإلى G( �صائعتين تماماً، بينما 

 )Dsharp اإلى C( كان������ت النقلتان من

أن������در بكثير. وقد  وم������ن )C اإلى Gflat(  ا

ا�صتطعت من خ������الل اأخذ النغمات  ال�صت 

ولى ف������ي كل ثيمة وح�ص������اب احتمالت  الأ

النتقال الخم�������س الممكنة بين كل نغمتين 

�صالة  م������ن هذه النغمات ال�صت اأن اأحدد الأ

أنها تتمثل  اللحنية للثيمة في الذخيرة على ا

ف������ي عدم احتمال ظه������ور الثيمة في �صياق 

 Highly لح������ان عالي������ة الكروماتية كل الأ

الم�صتمل������ة   Chromatic Melodies
على نوتات عار�صة Accidentals كثيرة 

أ�ص������د اأ�صالة م������ن تلك التي تلت������زم بالنوتات  ا

لحان  ال�صبع لل�صل������م المو�صيقي. كذلك فاإن الأ

التي تقفز فيها النوتات المتتالية قفزات غير 

أكثر اأ�صالة من  ماألوف������ة اأو غير عادية، ه������ي ا

 ،Thirds by لحان التي تتقدم ب�صكل ثلثي الأ

أنه قد يبدو من المرغوب  وعلى الرغم من ا

فيه النظر اإلى نقالت من م�صتوى اأعلى اإل 

أنه ظهر اأن ه������ذا غير �صروري، اإذ وجدنا  ا

�صالة اللحني������ة التي قامت  اأن درج������ات الأ
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أ�صا�س  �صالة اللحنية التي تقوم على ا على الأ

النقالت بين نغمتي������ن )ر= 0.81(. والنوع 

خير من النقالت النغمية تكاليف ح�صابه  الأ

اأقل بكثي������ر. وقد يت�صكك امروؤ من اإمكانية 

الح�صول على معلوم������ات كثيرة حول لحن 

ما من خالل نغمات������ه ال�صت حتى النغمات 

أ�صلوب  ولى تكفي ع������ادة لك�صف ا رب������ع الأ الأ

 .)Paisley، 1964( الموؤلف المو�صيق������ي

ولى قادرة  رب������ع الأ فاإذا كان������ت النغمات الأ

على الك�صف عن هوية الموؤلف المو�صيقية، 

ولى لبد اأن تكفي  فاإن النغمات ال�ص������ت الأ

لتخبرنا ب�ص������يء عن البني������ة اللحنية لتلك 

الثيمة. ي�صمح لنا هذان المقيا�صان بتحديد 

العالقة الوظيفية بي������ن �صهرة الثيمة وبين 

�صالة اللحني������ة. فال�صهرة دالة لها �صكل  الأ

�صالة  ح������رف J )المعكو�صة(، فمع تزايد الأ

اللحني������ة يتزايد تكرار ع������زف الثيمة اإلى 

ق�ص������ى، ثم ينخف�س معدل تكراره  الحد الأ

وتمي������ل اأقل الثيمات �صعبي������ة اإلى اأن تكون 

أ�صدها اأ�صالة، فجمهور الم�صتمعين يف�صل  ا

لحان  أو ال�صائعة على الأ النغمات المبتذلة ا

أو الجمل المو�صيقية  الالمقامية Atonal ا

 Serial القائمة على النوت������ات المت�صل�صلة

وق������د اكت�صف������ت ه������ذه العالق������ة المنحنية 

بع������د التحكم ف������ي مجموعة م������ن العوامل 

لحان  ال�صطناعي������ة الممكنة. فيم������ا اأن الأ

لت تميل اإلى اأن تكون  الموؤداة بو�صاطة الآ

لحان المغناة –مثاًل- وبما اأن  أ�صهر من الأ ا

مقطوعات الحفالت المو�صيقية تميل اإلى 

أكثر �صعبية من مقطوعات الغالفة  اأن تكون ا

عمال التي  أو الأ Chamber والم�ص������رح، ا
تعزف في الكنائ�س، فقد كان لبد من اأخذ 

ذلك التف�صيل الم�صار اإليه �صمنا للمو�صيقى 

ورك�صترالية- في الح�صبان.  الأ

الدراما

تع������د »هامل������ت« و»اأوديب مل������كا« من 

عم������ال المعترف بها، فهما كثيراً  روائع الأ

أان، وتناق�صان، وتقدمان للجمهور،  ما تقرا

وي�صت�صه������د بهما. ومع ذلك ف������اإن كاًل من 

أي�صاً اأعمالً  أنتج ا �صك�صبي������ر و�صوفوكلي�س، ا

درامية اأقل مرتبة. فكم مرة قدمت »تايت�س 

  Titus AndronicuS أندرونيكو�������س«  ا

أ »بن������ات تراخي�س«  للجمه������ور؟ ومن يق������را

أكثر   ن؟ م������ن الوا�صح اأن هناك �صيئاً ما ا الآ

رهافة ومراوغة من ا�صم الموؤلف الموجود 

على �صفح������ة العنوان، هو ال������ذي يجعلنا 

������ُف م�صرحي������ات معينة باأنه������ا اأعظم  نَ�صِ

م������ن غيرها ونودع م�صرحي������ات اأخرى في 

همال. لق������د ت�صديت لم�صاألة  غياه������ب الإ

�صباب الت������ي ت�صاهم في جعل م�صرحية  الأ

معينة م������ن الروائع، فقم������ت بفح�س 81 
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أ�صهر موؤلفي  م�صرحية اأبدعها خم�صة من ا

الدراما ف������ي العالم: منه������ا 7 م�صرحيات 

ي�صخيلو�س، و7 م�صرحيات ل�صوفوكلي�س،  لأ

ري�صتوفاني�������س،  لأ و11  ليوريبيد�������س  و19 

و37 ل�صك�صبي������ر. وهناك تحليل م�صموني 

ل لكل هذه  الم�صرحيات موجود في  مف�صّ

كتاب )الكتب العظيمة في العالم الغربي( 

 The Greol   Westen Worls )Hutchins،
وق������د   .)1952 Books of  the Westen
حددت من هذا المرج������ع القيم الثيميات 

عمال  ربعي������ن الكبرى لهذه الأ الثنتين والأ

الدرامي������ة الكال�صيكي������ة وعرف������ت الثيمة 

الرئي�صية باأنها مو�ص������وع ناق�صه الموؤلفون 

قل  الخم�صة ف������ي م�صرحية واحدة على الأ

لكل منهم. وب�ص������كل مو�صوع »ال�صراع بين 

الح������ب والواجب« مثالً عل������ى ذلك. وقد 

قمت بح�صاب الن�صبة المكر�صة لكل ق�صية 

في كل م�صرحية، ثم قمت بعد ذلك باإجراء 

التحلي������ل العامل������ي لدمج ه������ذه الق�صايا 

أ�صا�صي������ة. وا�صتخدمت  ف������ي 19 ق�صي������ة ا

هذه العوام������ل الم�صمونية اأي�صاً من اأجل 

 Issue »جرائي »لثراء الق�صايا التحديد الإ

Richness التي تثيرها كل م�صرحية: اأي 
�صا�صية التي  أو الم�صكالت الأ عدد الق�صايا ا

تتناوله������ا كل م�صرحية. وقم������ت، من اأجل 

تقدير عظمة الم�صرحية، بالتحليل العاملي 

لخم�صة مقايي�س لال�صت�صهاد، من بينها: تكرار 

دبية،  الظهور في المختارات، والملخ�صات الأ

دب. وكانت  وملخ�ص������ات الحبكات وتواريخ الأ

النتيج������ة مقيا�صاً للعظم������ة الدرامية له درجة 

ألفا 0.82(. وتم  عالية من الموثوقية )معامل ا

تقدير خ�صائ�س اأخرى عديدة للم�صرحيات، 

من بينها م������دى قابلية الم�صرحية لال�صت�صهاد 

أبيات  بها، Play´s Quotability وعدد ا

أو الجدي������رة بالذكر  الم�صرحي������ة الب������ارزة ا

أي�صاً ُعْمر  فيها. وقد و�صعت في اعتباري ا

الموؤلف الم�صرحي عند تاأليفه للم�صرحية، 

وكذل������ك متغيرات عدي������دة تتعلق بال�صياق 

ال�صيا�ص������ي المعا�ص������ر له، من اأج������ل اإلقاء 

ال�صوء على القاعدة التطورية والجتماعية 

ب������داع الم�صرح������ي. واأخيراً  الثقافي������ة لالإ

اأدخل������ت العديد م������ن متغي������رات ال�صبط 

أ�صهر م�صرحيات  المنا�صبة. لق������د تبين اأن ا

ه������وؤلء الموؤلفي������ن الدراميي������ن الخم�ص������ة 

ت�صتمل على العديد من المقطوعات التي 

أنها  يكث������ر ال�صت�صه������اد به������ا )ر=0.39( وا

أكبر م������ن الق�صايا الكبرى  تحيط بع������دد ا

)ر=0.26( م������ن ذل������ك ال������ذي تحي������ط به 

قل �صهرة وقد ك�صف  اأعمالهم الم�صرحية الأ

تحليل الم�صار Path Analysis اأن ثراء 

الق�صايا لي�س له تاأثير مبا�صر على النجاح 

الم�صتمر للم�صرحية، وبدلً من ذلك، فاإن 
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أثرها  هذه ال�صم������ة الم�صمونية تجع������ل ا

مح�صو�صاً من خ������الل اأثرها على قابلية 

ن ي�صت�صهد بها. وكلما ات�صع  الم�صرحية لأ

مدى الق�صايا الفل�صفية الجوهرية التي 

تطرحها الم�صرحي������ة زاد تاأثير ماتقدمه 

أق������وال م�صرحي������ة جدي������رة بالذكر  م������ن ا

وال�صتظهار. وال�ص������يء المثير لالهتمام 

اأن المناظ������رات الفل�صفية التي تتالقفها 

ال�صخ�صي������ات في الم�صرحي������ة لعالقة 

لها بنجاح الم�صرحية لدى الم�صاهدين، 

فالم�صرحيات العظيمة ليمكن تمييزها 

أ�صا�س الثيمات التي  عن المغم������ورة على ا

تتناوله������ا. اإذ ليمكن لق�صة حب مثاًل اأن 

تنقذ م�صرحية رديئة من الف�صل اأكثر مما 

يمكنها اأن تنقذ فيلماً رديئاً.

اإنَّ عدد الق�صايا التي تعالجها الم�صرحية 

)اأي ثراءه������ا( ه������و ما ينبغ������ي اأن يو�صع في 

الح�صب������ان ب�صرط اأن يت������م التعبير عن هذه 

الق�صاي������ا بلغة تعلق بالذاك������رة. لم تقم هذه 

أ�صل������وب تحليل  الدرا�ص������ة الت������ي ا�صتخدمت ا

الم�صم������ون باأكثر من خد�������س �صطح ال�صوؤال 

التالي: ما الذي يجع������ل بع�س الم�صرحيات 

من الروائع؟. ومع ذلك فاإن هذا ال�صتق�صاء 

حاً عن  م لنا مث������الً مو�صِّ التمهيدي ق������د قدَّ

الكيفي������ة التي يمك������ن من خالله������ا اختبار 

دبية في �صوء خ�صائ�س  عظمة المبدعات الأ

المحت������وى. ول�ص������ك اأن بح������وث الم�صتقبل 

�صتطيقية  �صتقربنا من اكت�صاف الخ�صائ�س الإ

التي تنتج معاً ما ن�صميه بالعظمة.

القائد الكفء

قليلة ه������ي ال�صم������ات ال�صخ�صي������ة التي 

ت�صاه������ي الدرام������ا ف������ي �صعوب������ة التعريف 

الدقيق. فاأن تكون كاريزمّياً معناه اأن تمتلك 

�صا�س القوي  خا�صي������ة غام�صة ت������زودك بالأ

أتم ه������ذا في ال�صالت  للتاأثي������ر الفذ، �صواء ا

أو اأمام الح�صود الهائلة  ال�صخ�صية الحميمية، ا

�صهل بكثي������ر اأن نقدم  م������ن الب�صر. وم������ن الأ

اأمثلة مو�صحة له������ذا الموقف من اأن نعرفه 

أ�صكال التعريف. لقد  اإجرائياً باأي �صكل من ا

كان نابلي������ون قائداً كاريزمّي������اً ب�صكل وا�صح، 

وكذل������ك كان هتلر، ولكن م������ا الذي جعلهما 

كذل������ك؟ كان الباحث الوحيد ال������ذي اأحرز 

بع�س التقدم في اتج������اه تقدير الم�صتويات 

المختلفة من الكاريزما التي اأظهرها زعماء 

عدي������دون للدول هو ت�صارل������ز �صل )1974م( 

C. Ceil فقد ابتكر، من خالل تركيزه على 
زعماء الدول الذك������ور، مقيا�صاً يحتوي على 

موؤ�صرات وثيق������ة ال�صلة بالمو�صوع: فالقائد 

تتراكم عنه نقاط تجعل������ه �صخ�صاً كاريزمّياً 

اإذا األ�صقت �صورت������ه ال�صخ�صية، اأو و�صعت 

ماكن العامة والمنازل،  بطريقة بارزة، في الأ
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مة  واإذا ظهر تمث������ال للزعيم في عا�صمة الأ

خ������الل توليه مقالي������د الحك������م، واإذا اعتبر 

موح������داً للدولة ف������ي اتجاه ه������دف عظيم، 

أنه يقودها نحو الن�صر الع�صكري �صد  وعلى ا

ع������داء الخطرين، واإذا كان ه������ذا القائد  الأ

يلق������ي بخطب طويلة، وليبال������ي في تقديره 

�صا�صية، واإذا كان لدى 
مور القت�صادية الأ لالأ

النا�س الرغبة في القيام بت�صحيات �صخ�صية 

من اأجله، واإذا كان يت�صف ببع�س الفحولة. 

وق������د قام �صل بتطبيق قيا�صة المكون من 11 

نقط������ة حول الكاريزما عل������ى 34 من زعماء 

دول العال������م المعا�صري������ن. وكان الزعم������اء 

الذين ح�صلوا على ع�ص������ر نقاط، وهي تقع 

عن������د قمة هذا المقا�س، ه������م هتلر وكينياتا 

أتاتورك؛ اأما عند قاع المقا�س،  ومو�صوليني وا

وعند النقطة �صفر فقد وجدت �صخ�صيات 

أديناور،  مث������ل: بن غوريون، وف������ري Frei  وا

وفيما بي������ن القمة والقاع وجدت �صخ�صيات 

مثل: �صوكارنو ح�ص������ل على 9نقاط، و»ماو« 

ح�صل على 8 نق������اط، وكا�صترو ح�صل على 

7 نق������اط، وديغ������ول ح�صل عل������ى 5 نقاط، 

ولينين ح�صل على 4 نقاط، وح�صل نيريري 

ا  مَّ
أ على 3 نق������اط، وت�صرت�صل على نقطتين. ا

خروت�ص������وف فح�ص������ل على نقط������ة واحدة. 

مريكي������ان الوحيدان  وق������د كان الرئي�صان الأ

بي������ن هوؤلء الزعماء ال������� 34، هما فرانكلين 

روزفلت وح�صل عل������ى 6 نقاط، جون كندي 

وح�صل على 4 نقاط.

اإنَّ محاول������ة �ص������ل ه������ذه لجع������ل مفهوم 

الكاريزما مفهوم������اً مو�صوعياً، هي محاولة 

غي������ر عادية، فمعظم البح������وث التي ترتبط 

بهذا المو�ص������وع لم تحاول حت������ى اأن تقي�س 

الكاريزم������ا ب�صكل مبا�صر، على الرغم من اأن 

ه������ذه ال�صمة كانت دائماً تكمن في الخلفية. 

فقد انح�صر التركيز عادة في جوانب القيادة 

التي تبدو اأكثر مطاوعة للقيا�س العلمي. 

اأداء الرئي�ض وعظمته

حاول الباحثون في المجال التاريخي 

اأن يتو�صلوا لطريقة تمكنهم من التنبوؤ باأن 

اأي الطامحين لمن�ص������ب الرئا�صة �صيكون 

كف������اأ، اآخذين بعي������ن العتبار  الرئي�������س الأ

ث������روة المعلوم������ات المتاحة ع������ن خلفية 

كل مر�ص������ح وعن خبرت������ه ال�صيا�صية. لكن 

هذه المح������اولت لم تكن ناجح������ة تماماً 

�صف. وعل������ى �صبيل المث������ال، فقد  م������ع الأ

قمت بدرا�ص������ة �صاملة عن روؤ�صاء الوليات 

المتح������دة الثماني والثالثين منذ وا�صنطن 

 )Simonton 1981 C( كارت������ر  حت������ى 

وقمت بتحدي������د مجموعتين من المتغيرات. 

ولى على عدد كبير من المتغيرات  ا�صتملت الأ

الخا�صة بال�صيرة عن فترة ما قبل الرئا�صة، 
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جرائي له������ذه المتغيرات  وت������م التعري������ف الإ

لتكوِّن موؤ�صرات تنبوؤية ممكنة. وقد ا�صتملت 

�صرية، والتعليم  هذه المتغي������رات الخلفية الأ

الر�صمي، والعديد من الخ�صائ�س ال�صخ�صية 

)مث������ل العمر عن������د ت�صلم الرئي�������س مقاليد 

من�صبه الرئا�صي( والمهنة ال�صابقة، والخبرة 

������ا المجموعة الثانية  مَّ
أ ال�صيا�صية ال�صابقة. ا

م������ن المتغيرات فقد ت������م تحديدها اإجرائياً 

داء الرئا�صي  أنها معايير مو�صوعية لالأ على ا

الفعل������ي. وقد ا�صتملت ه������ذه المعايير على 

جوانب عديدة من �صلطة الرئي�س الت�صريعية 

والتنفيذية، مث������ل ا�صتخدام ح������ق الفيتو اأو 

العترا�س، والمفاو�صات لعقد المعاهدات، 

ونوعية التعيينات التي يقوم بها في المحكمة 

العلي������ا وفي مجل�س ال������وزراء. وقد كان عدد 

هذه المتغي������رات ومداه������ا مماثلين بدرجة 

كبيرة لعدد المتغيرات التنبوؤية ومداها.

 وقد تبين اأن هن������اك متغيراً واحداً من 

متغي������رات ال�صي������رة ال�صابقة عل������ى الرئا�صة 

داء  له فائ������دة تنبوؤية عامة فيم������ا يتعلق بالأ

الرئا�ص������ي الذي قي�������س قيا�ص������اً مو�صوعياً: 

فالروؤ�صاء الذين و�صلوا اإلى من�صب الرئا�صة 

من مواقعهم في نياب������ة الرئي�س، عقب وفاة 

أنهم اأقل  أو ا�صتقالتهم ثبت ا الروؤ�صاء ال�صابقين ا

خرين. فهوؤلء الروؤ�صاء  نجاحاً من الروؤ�صاء الآ

غير المنتخبين يميلون اإلى اأن تحدث خالل 

أكث������ر من مجل�س الوزراء  حكمهم ا�صتقالت ا

واإل������ى اأن يرف�������س مر�صحوه������م للتعيين في 

أو المحكمة العليا اأكثر من  مجل�س ال������وزراء ا

قبل مجل�س ال�صي������وخ، واأن يرد ا�صتخدامهم 

أكثر، من قبل الكونغر�س ، واأن يرف�س  للفيتو ا

حزبه������م تر�صيحه������م للجول������ة القادم������ة من 

انتخاب������ات الرئا�صة. فمن بين نواب الروؤ�صاء 

الت�صع������ة الذين اأ�صبحوا روؤ�ص������اء ب�صكل غير 

متوقع، وهم تايلر وفيلمور واأندرو جون�صون 

آرث������ر وتي������ودور روزفلت وكول������ج وترومان  وا

أربعة  ولن������دن جون�صون وفورد، لم ينتخب اإل ا

منهم لفترة ثانية من الحكم. ومقارنة بذلك، 

ف������اإن 8 فقط م������ن 30 رئي�صاً ت������م انتخابهم 

ب�ص������كل طبيعي هزموا خ������الل عملية اإعادة 

أو اإعادة النتخاب وهم: جون اآدمز  التر�صيح ا

وجون كويني اآدمز، وفان بيورن، وكليفالند، 

وبنيامين هاري�صون وتاف������ت وهوفر وكارتر، 

ولي������كاد كليفالند ي�صتح������ق ال�صم اإلى هذه 

نه خ�صر النتخابات �صد هاري�صون  القائمة لأ

�صوات  أنه قد ك�صب اأغلبية الأ على الرغم من ا

نه هزم هاري�صون في النتخابات  ال�صعبية ولأ

التالية فاأ�صبح الرئي�س الوحيد الذي يحكم 

فترتي������ن غي������ر متتاليتي������ن... وهك������ذا، فاإن 

احتمالت هزيم������ة الروؤ�صاء غير المنتخبين 

عادة انتخابهم تزيد بمقدار  في م�صعاه������م لإ

ال�صع������ف تقريباً، عند مقارنته������م بالروؤ�صاء 
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المنتخبين. واإذا ما اأخذنا اأداءهم ال�صعيف 

ن�صبي������اً في العتبار، فاإن هذه الفروق لتثير 

أداء هوؤلء الروؤ�صاء  العجب. لكن لماذا يكون ا

أ من اأقرانهم الذين جاوؤوا اإلى الرئا�صة  أ�ص������وا ا

عن طريق النتخاب؟

مر -من ناحية- هو اأن الرئي�س  قد يكون الأ

الذي نجح في الو�صول اإلى من�صب الرئا�صة 

م������ن دون انتخاب ليعد قائداً �صرعياً. فهذا 

الرئي�س غير المتوقع لبد اأن يواجه الكونغر�س 

المت�صكل من �صي������وخ ونواب يمكنهم الدعاء 

بوجود ناخبين يقف������ون خلفهم وهذا الفارق 

الوا�صح ف������ي ال�صرعية قد يجعل الكونغر�س 

غير مهياأ ب�صكل كاف للموافقة على تعيينات 

الرئي�س في مجل�س ال������وزراء وفي المحكمة 

العليا، واأن يكون اأميل لرد لجوئه لحق النق�س 

ومن ناحية اأخرى، فاإنه من المحتمل بدرجة 

مماثلة اأن هذه الهزائم ال�صيا�صية تعبير عن 

افتقار ه������وؤلء الروؤ�صاء لمه������ارات القيادة. 

فالرئي�������س غي������ر المنتخ������ب قد يح������اول اأن 

أ�صخا�صاً غير اأكفاء، اأو غير مقبولين  يعي������ن ا

أنه  �صباب اأخرى في المراك������ز العليا، كما ا لأ

أوالفطنة المطلوبة  قد يفتقر اإلى الكاريزما ا

قن������اع الكونغر�س بتاأيي������د ا�صتخدامه لحق  لإ

أي�صاً اأن المر�صح لمن�صب  الفيتو. ولنتذك������ر ا

نائب الرئي�س غالباً مايختار من اأجل تحقيق 

أو  أيديولوجياً ا التوازن بين مر�صحي الحزب ا

جغرافياً، ومن ث������م فلي�س هنالك من �صمان 

باأن ال�صفات القيادية �صتكون هي ما تتوخاه  

ولى. عملية الختبار بالدرجة الأ

وربما كان �صبب ف�صلنا في اكت�صاف معادلة 

مو�صوعية يمكنها اأن تتنباأ باأداء الرئا�صة هو اأن 

المتغيرات المعيارية التي ا�صتخدمناها كانت 

أ�صد مو�صوعية ممايجب. فرف�س المر�صحين  ا

أو المحكمة  للتعيين في منا�صب مجل�س الوزراء ا

العليا، لي�س اأكثر من ظاهرة �صطحية، اأي مجرد 

عمق من حيث  مظه������ر من مظاهر الق�ص������ور الأ

التاأثير ال�صخ�صي للرئي�س. ومثل هذه المقايي�س 

�صلي  قد تك������ون بعيدة تماماً ع������ن المو�صوع الأ

لدرا�صتن������ا الحالي������ة: اأي الكاريزم������ا الرئا�صية. 

أ�صد  نا اإل������ى معيار ا
أكثر اإذا ما لجاأ وقد ننج������ح ا

ذاتيه، وقد ذكرت في الف�صول ال�صابقة البحث 

الذي قام به ماران������ل )1970م( الذي طلب من 

571 موؤرخ������اً اأن يق������دروا 33 رئي�صاً على �صبعة 

أبعاد للقيادة. وقد اأخذت تقديرات مارانل هذه  ا

وقمت بدمجها، با�صتخدام التحليل العاملي، في 

بعد واحد اأطلق������ت عليه ا�صم العظمة الرئا�صية 

أي�صاً:  )Simonton، 1981 c(. وانظ������ر ا

واعتب������رت   )Wendt & Lighl  1976(

اأعظم الروؤ�ص������اء هم الذين يح�صلون 

عل������ى درج������ات اأعل������ى ف������ي كل من: 

المكانة العامة، وقوة الفعل، والن�صاط 
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الرئا�ص������ي واإنجازات اإدراته، وهي خ�صائ�س 

ولى من العد  تبدو اأقرب للكاريزما للوهلة الأ

الب�صي������ط لعدد المرات الت������ي رد الكونغر�س 

أو ع������دد التر�صيحات  فيه������ا فيت������و الرئي�س، ا

المرفو�صة. واأعظم رئي�س للوليات المتحدة 

مريكية وفقاً لهذا المقيا�س هو فرانكلين  الأ

روزفلت الذي كان تقديره مرتفعاً اأي�صاً على 

مقيا�������س الكاريزما الذي قدم������ه �صل. وقد 

ارتبط مقيا�س العظمة ه������ذا ارتباطاً عالياً 

مريكيين،  مع تقدي������رات اأخرى للروؤ�ص������اء الأ

ومع المتغيرات الت������ي اعتبرها �صل �صواهد 

على القيادة الكاريزمية، وطبقاً لهذا المقيا�س 

ي������زداد احتمال وجود ن�ص������ب تذكارية بنيت 

لتخليد ذكرى الروؤ�صاء العظماء في عا�صمة 

م������ة، ووج������ود حا�صرة اإقلي������م اأو عا�صمة  الأ

ولية �صميت باأ�صمائهم وظهور �صورهم على 

اأوراق العمل������ة الورقي������ة ال�صغيرة، وما �صابه 

ذلك. وهكذا فاإن هذا المقيا�س يمزج مابين 

جماع ال�صعبي. بعد  كاديمي، والإ جماع الأ الإ

ذلك ا�صتخدمت »تحليل النحدار المتعدد« 

لتحديد اأف�صل الموؤ�ص������رات للتنبوؤ بالعظمة 

كث������ر ذاتية. وقد  بو�صاط������ة ه������ذا المعيار الأ

اأمكن التنبوؤ بحوالى 57% من فروق العظمة 

ل�33 رئي�ص������اً من روؤ�صاء الولي������ات المتحدة 

أربعة موؤ�صرات  مريكية بنجاح. وكانت اأهم ا الأ

تنبئّية هي مايلي:

أ  أ�صوا  اأواًل: اإن الروؤ�صاء الذين ح�صلوا على ا

تقديرات كانوا هم الذين اأ�صاب حكوماتهم 

وب������ال الف�صائ������ح الكبي������رة )بيت������ا=0.20(. 

والروؤ�صاء غرانت وهاردنغ ونك�س هم روؤ�صاء 

ال�صلطة التنفيذي������ة الثالثة الوحيدون الذين 

وقع������ت خالل رئا�صته������م ف�صائح و�صلت اإلى 

م�صتوى مجل�س الوزراء.

ثاني���ًا: يمي������ل الروؤ�صاء الذي������ن تعر�صوا 

لمح������اولت اغتي������ال غي������ر ناجح������ة اإلى اأن 

جيال  يعتب������روا اأعظ������م من قبل موؤرخ������ي الأ

الالحقة )بيت������ا= 0.30(. وترومان هو اأحد 

الروؤ�ص������اء الذين كتب لهم البقاء بعد محاولة 

م������ر الالفت للنظر  اغتي������ال خطيرة. لكن الأ

هو اأن الروؤ�صاء الذين وقعوا �صحايا محاولة 

أو كندي، ل������م ترتفع  اغتي������ال، مثل لنكل������ن ا

تقديراتهم الخا�صة بالعظمة ب�صكل مماثل.

ثالثًا: اإنَّ الروؤ�صاء الذين كانت تقديراتهم 

على يميل������ون اإلى اأن تك������ون فترات  ه������ي الأ

حكمهم اأطول )بيت������ا= 0.24(. فقد ح�صل 

فرانكلي������ن روزفل������ت الذي عم������ل في البيت 

بي�������س 12 �صنة و39 يوماً على اأقل تقدير  الأ

������ا معظم الروؤ�صاء الذين ح�صلوا  مَّ
أ للعظمة. ا

أندرو  أمث������ال تايلر وا عل������ى تقديرات �صعيفة ا

آرث������ر، وهاردنغ. فقد عملوا اإما  جون�صون، وا

أو فترة رئا�صية كاملة  اأقل من فترة رئا�صية، ا

واحدة. وتوحي ه������ذه النتيجة باأن تقديرات 
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الموؤرخين تميل اإلى اأن تكون في حالة اتفاق 

تقريبي مع تقدي������رات المعا�صرين للروؤ�صاء، 

قل كفاءة  الذين يرف�صون انتخاب الروؤ�صاء الأ

لفترة ثانية. 

الخال�شة

لبد من العتراف باأن درا�صات القيا�س 

التاريخي الت������ي تناولها هذا المقال  هي 

أولية. وعلى الرغم من هذا فاإن  كلها جهود ا

�صتطيقا  الجهد القليل الذي بذل حول الإ

�صياء  والكاريزم������ا يك�صف عن بع�������س الأ

حول الطريقة الت������ي توؤثر بها النفعالت 

أينا في حالة  على اأحكام التاري������خ فقد را

هداف الظاهرة  الفنون كي������ف اأن اأحد الأ

للتاألي������ف المو�صيقي هو اإث������ارة الم�صتوى 

المنا�ص������ب من ال�صتث������ارة النفعالية لدى 

�صالة اللحنية  الم�صتمع. كذلك تمث������ل الأ

التي تولد هذه ال�صتثارة، في جانب منها، 

زمات  ا�صتجاب������ة الموؤل������ف المو�صيقي لأ

وتكت�صب  وتقلباتها.  ال�صخ�صي������ة  حياته 

عمال الدرامية اأي�صاً قوتها من خالل  الأ

نقله������ا لمجموعة خ�صبة م������ن الثيمات 

الت������ي تتن������اول الق�صاي������ا الرئي�صية في 

ن�صان������ي. وهي تعبِّر عن ذلك  الوجود الإ

قوال  با�صتخدام اأكبر عدد ممكن من الأ

التي لتبرح الذاكرة.

������ا الدرا�صات الخا�صة بالكاريزما فقد  مَّ
أ ا

�صلوب غير المبا�صر، ولكن، يبدو  اعتمدت الأ

أنها ت�صي������ر اإلى �صعبي������ة الرئي�س وتقديرات  ا

العظم������ة الخا�صة به تعك�س درجة عالية من 

الالعقالنية فالطريقة التي توؤثر بها الحرب 

ح������كام، وكذل������ك التاأثير غير  على ه������ذه الأ

المتجان�������س للك�صاد القت�ص������ادي في مقابل 

أو الرخ������اء، واأ�ص������داء محاولت  الزده������ار ا

زمات الدولية، كلها ت�صير اإلى  الغتيال، والأ

اأحكام غير مو�صوعية، من  قبل الموؤرخين. 

- المقال ماأخوذ من مجلة:

Creative  Productivity and Performance. No. 49- 1981, P. 306 – 323.   

الم�صدر
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�ساعر وقا�ص وناقد. ❁

خر تفاعل احل�ضارات وعقدة الآ

ين �صبيحصين �صبيحصين �صبيح صد. محمد يا�صد. محمد يا�

❁

��ات الح�ضاري������ة المهم������ة ���ات الح�ضاري������ة المهم������ة ���ات الح�ضاري������ة المهم������ة  �دت التداخ����دت التداخ��� أ ا

ول اختراقات مميزة ضول اختراقات مميزة ضول اختراقات مميزة  ضلى ح�ضلى ح� إعب������ر التاريخ، اإ إعب������ر التاريخ، 

اني������ة والعلمية ضاني������ة والعلمية ضاني������ة والعلمية  ضن�ضن� إت العل������وم الإت العل������وم ال في مج������ال

مة عالمية ح�ضارية ضمة عالمية ح�ضارية ضمة عالمية ح�ضارية  ضوغيرها، التي تركت ب�ضوغيرها، التي تركت ب�

يغ ضيغ ضيغ  ضن.. فال�ضن.. فال� ل ن������زال ننهل منه������ا حت������ى الآ

ضات، ن�ضات، ن�ضاأت  ات والتقابات والتقابا اولى له������ذه التفاعاولى له������ذه التفاعا الأ

وري������ة الطبيعية، وفي ضوري������ة الطبيعية، وفي ضوري������ة الطبيعية، وفي  ضفيم������ا بين النهرين و�ضفيم������ا بين النهرين و�

ا، فهذه التفاعا، فهذه التفاعات  ������راض������راض������راً ضر الفرعونية ح�ضر الفرعونية ح� ر الفرعونية ح�ضر الفرعونية ح�ض ضم�ضم�

احنات وحروب ضاحنات وحروب ضاحنات وحروب  ضن تخللتها م�ضن تخللتها م� إالح�ضاري������ة واإ إالح�ضاري������ة و

الى وجود تداخالى وجود تداخات  أنه������ا اأدت اإ ا طاحن������ة، اإل

ادية واجتماعي������ة وثقافية هائلة، نتج ضادية واجتماعي������ة وثقافية هائلة، نتج ضادية واجتماعي������ة وثقافية هائلة، نتج  ضاقت�ضاقت�

ارية )�صناعة، صارية )�صناعة، صارية )�صناعة،  صعنها تبادل للمنتوجات الح�صعنها تبادل للمنتوجات الح�

ثقاف������ة، زراع������ة وغيره������ا(، ث������م انتقل هذا 
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ر�ض ال�سورية، بما  االتاالتاأثير والتفاعل اإل������ى الأ

ة،  رقية عدسرقية عدسرقية عدَّ س������ارات م�س������ارات م� ������ارات م�س������ارات م�س ستمتلكه من تجمع ح�ستمتلكه من تجمع ح�

ارة سارة سارة  سر م������ع الح�سر م������ع الح� ر م������ع الح�سر م������ع الح�س س مبا�س مبا� ضوه������ي عل������ى تما�������ضوه������ي عل������ى تما�������ض

غريقي  إر الإر الإ ر السر الس سري������ة القديمة، ومع العن�سري������ة القديمة، ومع العن� ري������ة القديمة، ومع العن�سري������ة القديمة، ومع العن�س سالم�سالم�

أ بالظهور، حيث  خر الذي بدا على الجانب الآ

اتمث������ل التاتمث������ل التاأثير ال�سوري بنقل المنتوج الثقافي 

إبجدي������ة والحرف اإلى  إبجدي������ة والحرف 
الكبي������ر المتمث������ل بالأ

غريق������ي، والذي اأدى اإلى اعتماد  إالجانب الإالجانب الإ

وغاريتية ف������ي اليونان القديمة في  اللغة الأ

ارة سارة سارة  س�سهام الح�س�سهام الح� ، كما كان اإ
)1(

ته������استه������استه������ا سبداية نه�سبداية نه�

الفينيقي������ة حا�سماً في تطوي������ر ذلك النظام 

أ في اليون������ان؛ فمعلوم  الل�سان������ي الذي ب������دا

بجدية ق������د ابتكرت من قبل  )اأن الكتاب������ة الأ

ول ق.م،  ل������ف الأ الفينيقيي������ن في مطلع )الأ

مال مدينة سمال مدينة سمال مدينة  سثري������ة، �سثري������ة، � ف������ي مدينة اأوغاريت الأ

أنه������ا انتقلت اإل������ى اليونانيين  الالذقي������ة(، وا

أو ال�سابع ق.م(،  ف������ي نحو )الق������رن الثام������ن ا

خيري������ن قد ا�ستغرق������وا قرناً لولوؤلء الأ ون ه������ون ه������ واأ

يفوا سيفوا سيفوا  سن يطوروها وي�سن يطوروها وي� أ اآخر من الزمن قب������ل ا

وائت الت������ي تحتاجها سوائت الت������ي تحتاجها سوائت الت������ي تحتاجها  سليه������ا الح������روف ال�سليه������ا الح������روف ال� اإ

إكتاب������ة لغته������م؛ اإذ اإن الفينيقية، ككل اللغات  إكتاب������ة لغته������م؛ 

وامت، فلنا سوامت، فلنا سوامت، فلنا اأن  س تعرف �سوى ال�س تعرف �سوى ال� لال�سامي������ة، لال�سامي������ة، ل

ضن اللوغو�ضن اللوغو�ض ما كان ل������ه اأن يعلن عن  نق������در اأ

ضظهوره قبل )القرن ال�ساد�ضظهوره قبل )القرن ال�ساد�ض ق.م(، وذلك هو 

ا با باأول  ضالقرن عينه الذي تهج������ى فيه طالي�ضالقرن عينه الذي تهج������ى فيه طالي�ض

..
)2(

حروف الفل�سفة(

وه������ذا �صاهم ف������ي ن�صر ب������ذور الثقافة 

اليونانية خالل اندفاعتها الالحقة، في �صتى 

المج������الت الفل�صفية والعلمي������ة )الريا�صية 

، لذل������ك لم تاأت ه������ذه الطفرة 
)3(

وغيره������ا(

التطوري������ة من فراغ اأو من تاأثير ذاتي بحت، 

ِعي بع�������س الموؤرخين الغربيين، اإنما  كما يَدَّ

اأتت كنتيجة طبيعية للتفاعل الذي ح�صل مع 

ال�ص������رق )�صورية وم�صر(، عندما كان طالب 

العلم اليوناني������ون يجوبون المدن وال�صواطئ 

ع������ن المعرفة  ال�صوري������ة والم�صري������ة بحثاً 

والثقافة، والتي كان لدورهم الالحق العامل 

، ولم تكن هذه 
)4(

غريقية المهم في الطفرة الإ

وروبية( ذاتية الم�صببات فقط،  النه�صة )الأ

وهذا ما اأكدته المكت�صفات التاريخية، حتى 

اأن فيثاغ������ورث موؤ�ص�س الفل�صف������ة اليونانية 

، وا�صتمر التاأثير 
)5(

نه������ل من م�صر القديم������ة

�صكندر  ال�صرقي بعد ذلك، من خالل حملة الإ

ثر  المقدوني عل������ى ال�صرق، حي������ث نجد الأ

الفار�صي والهندي عند الكثير من المفكرين 

، فنظرية الفي�������س التي جاء بها 
)6(

اليون������ان

اأفلوطي������ن اليوناني من خ������الل رحالته اإلى 

 والخا�صة بتطور الكائنات وانتقالها 
)7(

ال�صرق

م������ن الواحد اإل������ى الكثرة، اأي م������ن الوجود 

، جاء 
)8(

البدئي اإلى الوجود الزماني المتغيِّر

نتيجة التفاعالت الثقافية والفكرية ال�صورية 

ولبالد م������ا بين الرافدين، كما عند ال�صابئة 
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. كما اأن �صناعة الحرف والزجاج 
)9(

وغيرهم

�صا�صية، كانت نتاج  وغيرها من ال�صناعات الأ

الح�ص������ارة ال�صورية التي انتقلت اإلى اليونان 

������رت ه������ذه المكت�صفات  لحق������اً، والتي �صخَّ

بداعات الفل�صفية  عط������اء الإ ببراعة نادرة لإ

والريا�صية والعلمية لحقاً..

ف������ي ه������ذا الجو م������ن التفاع������ل تمكنت 

اليون������ان )اأوروبا(  من تقديم اإبداعات مهمة 

في مجالت الفل�صف������ة والعلوم، وهذا اإنجاز 

تاريخ������ي يح�ص������ب له������م بالتاأكيد، ث������م وّرث 

اليونانيون هذه المعارف فيما بعد اإلى روما 

البيزنطية، التي اجتاح������ت ال�صرق بما فيها 

ثناء قويت �صوكة  �صورية لحقاً، في ه������ذه الأ

�صالمي������ة جغرافياً، حيث �صيطرت  الدولة الإ

آ�صي������ا واأفريقيا  عل������ى م�صاحات كبي������رة من ا

أوروب������ا، وا�صتط������اع الم�صلم������ون ف������ي زمن  وا

الخالف������ة العبا�صية، ال�صتف������ادة من خبرات 

الفرق العلمية البحثي������ة ال�صورية ولبالد ما 

بي������ن النهرين وال�صرق القدي������م، من ترجمة 

 ،
)10(

اأمهات الكت������ب اليونانية في �صتى العلوم

حي������ث خّرجت هذه المراكز والفرق البحثية 

طباء والعلماء مثل الرازي، ابن �صينا، ابن  الأ

 وغيرهم، كما كان للنافذة 
)11(

زهر والزهراوي

ندل�س(، الدور  �صالمية )الأ الغربية للدولة الإ

الكبي������ر في ظهور الكثير م������ن العلماء وعلى 

أ�صه������م اب������ن ر�صد، هكذا ن������رى اأن التفاعل  را

الح�ص������اري اأدى ثاني������ة ف������ي فت������رة محددة 

اإلى ن�ص������وء مركز ثقل ح�ص������اري جديد في 

�صالمية، لم يدم  ال�صرق تمثل ف������ي الدولة الإ

ة، م������ن اأهمها  �صباب عدَّ �ص������ف لأ طوي������اًل لالأ

ظهور التاأثي������ر الكبير للفقهاء، حيث و�صلت 

المواجه������ة بي������ن العلماء والنخب������ة الفقهية 

وجماعة الت�ص������دد الديني اإلى حد طرد ابن 

ر�صد مثاًل وح������رق كتبه، واإلى تكفير العديد 

من العلماء، كالخوارزمي والكندي وابن �صينا 

، وفي 
)12(

واأبي العالء المعري وغيرهم الكثير

اأواخر انهيار الع�صر العبا�صي بداأت ال�صيطرة 

العثمانية، والتي لم تكن من اأولى اهتماماتها 

)الفك������ر والعلم(، بل التمدد التركي والتو�صع 

الفقهي الديني فق������ط، والنغالق الثقافي، 

�صالمي������ة بال�صم������ور  فاأ�صيب������ت الدول������ة الإ

الثقافي والجتماع������ي، ون�صطت الكثير من 

قلياتي������ة وال�صوفي������ة، كحالة  الح������ركات الأ

ان�صالخ عن الواق������ع المتخلف، وهروب من 

المواجه������ة، باتجاه الذات������ي، النعزالي، من 

هداف  �صباب والأ دون اأن ندخ������ل في �صبر الأ

والظروف الكلية لن�صوئها.. 

ثناء كان������ت اأوروبا ت�صتفيد   في ه������ذه الأ

ثانية من ح�صارة المنطقة ال�صورية والعربية 

�صالم������ي العلمي، ومن  المتمثل������ة بالتراث الإ

وروبي نف�ص������ه )اليونان خا�صة(،  الت������راث الأ

للتاأ�صي�������س لنه�صة ح�صاري������ة غير م�صبوقة، 



خر تفاعل الح�ضارات وعقدة الآ

ول   ���2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

ا�صتطاع������ت اأن تحقق فيها قفزات ح�صارية 

)�صناعي������ة واجتماعي������ة وفكرية(، من خالل 

ظهور الث������ورة ال�صناعية، والثورة الفرن�صية، 

وغيرها، حي������ث ا�صتطاع������ت تكري�س �صلطة 

أ�صا�صي  القان������ون، واحت������رام الفرد كعام������ل ا

في النه�صة المجتمعي������ة، ور�صخت التقاليد 

أ�ص�صت لحقاً  كاديمية، والت������ي ا العلمي������ة والأ

لبحث علمي جاد ور�صي������ن، قاد العالم اإلى 

تطور نه�صوي كبير..

ف������ي نهاية الدولة العثماني������ة المري�صة، 

�صالمية، ولم  الت������ي احتك������رت الخالف������ة الإ

ت�صتطع الحفاظ عل������ى مكا�صبها الح�صارية 

)العلمي������ة والجتماعية(، وفق������دت اأفريقيا 

آ�صيا العربية، ل�صال������ح الدول ال�صتعمارية  وا

الجديدة )فرن�صا واإنكلترا واإيطاليا(، وبغ�س 

النظر عن الهدف النهائي ال�صتعماري غير 

المعلن للحمالت التي �صنتها هذه الدول على 

أنه������ا �صاهمت ب�صكل  المنطق������ة العربية، اإل ا

كبير في ظهور بوادر نه�صة ح�صارية وثقافية 

ول  جدي������دة، تمثلت ف������ي اإدخال نابلي������ون لأ

مطبعة اإلى م�صر، اإ�صافة اإلى مئات العلماء 

�ص�س الح�صارية  الذين حاولوا بناء بع�س الأ

أبداً  )مدار�������س، اأبحاث(، وكل ذل������ك ليبرر ا

النيات ال�صتعماري������ة، والممار�صات القا�صية 

الت������ي قامت به������ا هذه ال������دول، �صد �صعوب 

المنطقة، اإنم������ا ق�صدنا هنا اإب������راز التاأثير 

المتب������ادل اله������ام، الذي كان ل������ه دور كبير، 

أوائل القرن الع�صرين في ذهاب  ا�صتمر منذ ا

أبناء المنطق������ة العربية للدرا�صة  الكثير من ا

في اأوروبا، والعودة، ومن ثم محاولة تاأ�صيل 

الكثي������ر من العلوم، والف������روع الثقافية، مثل 

الق�صة والرواية، وهكذا نجد اأن التفاعالت 

�صا�س  الح�صارية بين الدول كان لها الدور الأ

ف������ي التط������ور الح�صاري له������ا، حيث وجدنا 

ولى و�صق  اأن الم�صتعم������ر بنى المدار�������س الأ

مور التي  ولى وغيرها م������ن الأ الطرق������ات الأ

�صتراتيجية  ولى لتطلعاته الإ تهمه بالدرجة الأ

البعي������دة، ولتعبر عن ح�ص������ن نيته المزيفة.. 

ولكن بالمقابل ل ننكر باأن هذا التفاعل اأدى 

اإلى خلق حالة ح�صاري������ة وثقافية، �صاهمت 

في خلخل������ة المجتمعات العربية، التي كانت 

منغلقة على نف�صها، وترف�س الجديد بحجة 

التقالي������د، نتيج������ة التاأثير المهيم������ن للفترة 

العثماني������ة المنغلقة عل������ى نف�صها.. وكذلك 

كان للرح������الت العلمي������ة والدرا�صية للكثير 

م������ن المثقفين العرب اإلى اأوروبا الف�صل في 

ظه������ور العديد من التنويري������ن اأمثال محمد 

عبده وط������ه ح�صي������ن ورفاع������ة الطهطاوي، 

واأديب اإ�صح������اق وعبد الرحم������ن الكواكبي، 

وبطر�س الب�صتاني وغيرهم، والذين �صاهموا 

أ�ص�س النه�صة الثقافية الجديدة.  في و�صع ا

في هذا الج������و من النفت������اح الذي بداأ 
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دبي  عند الغرب، ت������م التعرف على النتاج الأ

الجديد المتمثل بالق�صة الق�صيرة والرواية 

وال�صعر الحديث النثري، وكان من الطبيعي 

ال�صتفادة من ذلك ف������ي تفاعل طبيعي بين 

الغ������رب وال�ص������رق، كما كان يح�ص������ل دائماً، 

وهكذا بدا الكثير من الكتاب العرب ي�صقون 

أثبتوا مقدرة وعزم  طريقهم ب�صعوبة، لكنهم ا

على اإنتاج اأعم������ال ق�ص�صية وروائية جيدة، 

ا�صتطاعوا اأن ي�صع������وا الذاتي والمحلي في 

اهتماماته������م، وخا�صة في م�ص������ر و�صورية، 

ن  ثم لحقا تلتها باقي ال������دول العربية، والآ

أدباء ع������رب تركوا ب�صم������ة كبيرة في  ن������رى ا

دب، وفي �صت������ى ميادينه، لكن الكثير من  الأ

عمال ل������م تدخل اإلى �صلب الم�صكلة  هذه الأ

ن�صان العربي، بل كانت  التي يعاني منه������ا الإ

الق�صايا التي تطرحه������ا، تدور حول الزوايا 

الميتة، من دون الدخ������ول في اللب، مخافة 

ال�صط������دام م������ع الم������وروث الدين������ي، بكل 

حمولته، ومع ال�صلط������ات القائمة، ومخافة 

اأن يدخ������ل الكاتب في متاه������ات �صعبة، قد 

أو الختياري،  تجلب له العزل الق�صري ربما، ا

عمال تاأثير مهم في  لذلك لم يكن له������ذه الأ

الثقافة العربية، وبالتالي الحياة المجتمعية 

أنها لم تك������ن رائدة، بينما  وال�صيا�صي������ة، كما ا

بقي رجال الدي������ن وال�صيا�صة في المقدمة، 

ديب دوماً لحق������اً وتابعاً لهم،  حي������ث كان الأ

دب دوره وبريقه  اإل فيم������ا ندر، مما اأفقد الأ

وتاأثيره، عل������ى عك�س ما ح�صل على ال�صطر 

الثاني من المتو�صط )اأوروبا(..

دباء والنقاد  وهكذا خا�س كثير م������ن الأ

الع������رب ف������ي ق�صاي������ا، بعيدة ع������ن الهدف 

�صا�ص������ي، مث������ل اإدانة التاأثي������ر الغربي في  الأ

النت������اج العربي، وكاأنن������ا تنا�صينا التفاعالت 

الح�صارية التي جرت وتجري عبر ال�صنين، 

واأهميته������ا ف������ي رف������ع ال�صوي������ة الح�صارية 

والثقافي������ة للمجتمعات، ب�ص������رط األَّ تذهب 

الذاتي������ة والخ�صو�صية ل������كل مجتمع، وبدلً 

من اأن ن�صير اإل������ى موا�صع ال�صعف في هذه 

دبية )بنيوياً وجمالياً(، والتنويه  النتاجات الأ

اإل������ى اإهمالها، يجب التط������رق بحق اإلى لب 

الم�صاكل، نجد اأن بع�س النقاد يتهمون بع�س 

الكتاب بالتبعية للغرب، من دون النتباه اإلى 

�صاليب غير مرتبط بنمط واحد  اأن تطور الأ

دب روؤيته وعمقه  غربي مثاًل، وهذا اأفقد الأ

وقيمته..

أينا لي�صت  أين تكمن الم�صكلة اإذن؟ كما را ا

خر، اإنما  أو التاأثي������ر بالآ العبرة ف������ي التاأثر ا

تكمن الم�صكلة في كيفية تطويع هذا التاأثير 

لتحقي������ق قفزة خا�صة ذاتي������ة، وهذا ينطبق 

عل������ى العل������وم وال�صناعة وغيره������ا، فعقدة 

خ������ر الت������ي ل نزال نت�صدق به������ا، ويحاول  الآ

أولوي������ة، لي�صت  كثي������ر من النق������اد اإعطاءها ا
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هي المع�صلة، اإنما تكمن المع�صلة كما قلنا 

ف������ي روؤي����ة الثقاف���ة كفع������ل ت���اأثيري تغييري 

لندركه، ول ننظ������ر اإليه اإل كحدث اإجرائي 

تحليلي لق�صاي������ا بعيدة عن ل������ب الم�صكلة، 

فالهروب اإلى موا�صيع هام�صية، تعتبر نتيجة 

لممار�صات خاطئة تقوم بها جهات فاعلة..

تكم������ن المع�صل������ة القائمة ف������ي الثقافة 

الح�صاري������ة التي اأجبرنا عل������ى العتقاد بها 

م������ن خالل تكري�صه������ا في و�صائ������ل الت�صال 

الثقافي������ة المختلف������ة والمتاحة،  والمناب������ر 

الر�صمي������ة والخا�ص������ة )كمجتمع كلي مرتبط 

بالموروثات التاريخية بغثها وثمينها(، ولي�س 

كاأفراد، هذه الثقافة التي ر�صخت الكثير من 

التقاليد والمفاهيم التي ل ت�صلح لبناء دول 

بموؤ�ص�صات تعطي دوراً ح�صارياً للثقافة، اإنما 

ت�صلح ربما للحالة القبلية وال�صمولية فقط. 

فالم�صكلة تكمن في غياب بع�س الحرية التي 

يجب اأن تعطى للمجتم������ع لياأخذ دوراً بارزاً 

في تنظيم الحي������اة المدنية والثقافية �صمن 

اأطر فاعلة ت�صتطيع الثقافة من خاللها اأخذ 

������ال في اإغناء الثقافة العامة، من  الدور الفعَّ

مور بفاعلية، من  خالل م�صداقية ط������رح الأ

دون تكلف وح�صو زائد.. 

فاأهم ما ا�صتفاد منه الغرب، كان انفتاحه 

الثقافي الفردي والجمعي، من خالل تاأطير 

الحالة المدنية بتو�صعاتها الثقافية المختلفة 

)الجمعي������ات والنوادي الثقافي������ة والتاريخية 

دبي������ة(، والتي كان لها ال������دور البارز في  والأ

تعدد الن�صاطات، التي يمكن للفرد اأن ي�صارك 

فيها كفاعل موؤثر وكمتلقي ديناميكي، تجعله 

يبتع������د رويداً روي������داً عن الحال������ة التقليدية 

الموروثة، وعن الحال������ة النغالقية الفكرية 

اإبع������اد  وبالتال������ي محاول������ة  والجتماعي������ة، 

لغائية  الكثيري������ن ع������ن الحالة التع�صبي������ة الإ

يديولوجية والدينية وغير ذلك...(، وهذا  )الأ

أكثر تقب������اًل للحالة التطورية، اإ�صافة  يجعله ا

اإلى تقب������ل المجتمعات الغربي������ة للتفاعالت 

الح�صارية التي تاأثرت بها )تراث ابن ر�صد، 

دب..  ابن �صينا، األف ليل������ة وليلة بالن�صبة لالأ

اإلخ...(، وهكذا ا�صتطاع الغرب النفالت من 

عن������ق الزجاجة، المتمثل بالموروثات القبلية 

طر المتخلفة، التي ت�صع هوة بين التطور  والأ

خر  التقني والثقاف������ي، ولكن على الجانب الآ

ف������ي المجتمعات العربية، وفي العالم الثالث 

ب�صكل عام، فاإن ا�صتخدام التقنيات الحديثة، 

ف������ي كثير من������ه اأخذ طابع������اً �صلبي������اً، وحتى 

ال�صلط������ات لم ت�صمح بدخ������ول هذه التقنيات 

خوف������اً من تاأثيره������ا المبا�صر عل������ى الهيمنة 

الحكومية، فالفراغ الثقافي )اأدبي، فل�صفي، 

ن�صان الع�صري  ثقافي، وغيره...( يح������وِّل الإ

ل������ة، قد تتلف  أ�صبه بالآ الرقم������ي اإلى حال������ة ا

كل �صيء بكب�ص������ة زر، من دون اإدراك لماهية 
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الذاك������رة الجمعية والتاريخي������ة، لذلك يكون 

الترميم بالن�صاط الذهني المتمثل ثقافياً بكل 

أدبية، فل�صفي������ة، تقنية، اجتماعية،  الفروع )ا

و�صيا�صية(، غير ذل������ك �صتن�صاأ هوة ح�صارية 

ن�صان م�صلوب العقل الذاتي،  كبيرة، تجعل الإ

والتخيل الما�س للمثالب الناتجة عن الهيمنة 

خر، من هنا  الرقمية، وعقدة الدونية تجاه الآ

أت������ي توجهات بع�س النقاد، برف�س الهيمنة  تا

دبية،  نتاجات الأ ثر المحلي لالإ الغربية في الأ

وحتى ف������ي رف�س التكنولوجي������ات الحديثة، 

ولكن ذل������ك يعتبر �صرباً من الخيال، فلي�صت 

العب������رة بالتاأثر كم������ا ذكرنا، ب������ل في تطويع 

أ�صاليب ثقافية  ه������ذا التاأثر ل�صتنباط طرق وا

جديدة، يكون الذاتي فيها مهيمن..

لذلك يجب علينا التفكير ب�صكل مختلف، 

من خ������الل تعميق الحال������ة الثقافية، لتواكب 

التط������ور التكنولوجي، لخلق توازنات مطلوبة 

في المجتمع، وع������دم النجرار اإلى متاهات 

يديولوجي والدين������ي، وذلك ل  التع�ص������ب الأ

يتم اإل م������ن خالل الحال������ة النفتاحية التي 

آنفاً، والت�صجيع للحالة الثقافية  تحدثنا عنها ا

والمجتمعية والفنية، من خالل اإن�صاء النوادي 

والفل�صفية  والتاريخية  والمجتمعية  الثقافية 

خر  وغيرها، فلي�س من ال�ص������واب اعتبار الآ

م�صوؤولً عن م�صاك������لنا، و�صعف البنية الفكرية 

دبية، وحتى التقنية،  أو الجمالية للنتاجات الأ ا

م������ن دون اأن نبحث عن ال�صب������ب الكامن في 

أ�صاليبنا المتبعة للتطور، والدفع باتجاه خلق  ا

اإبداعاتنا المنظورة. حيث ت�صتطيع ال�صعوب 

ال�صتفادة من التفاع������الت الح�صارية، عند 

تواف������ر بع�������س الحرية في تن������اول تداولتها 

ونواتجها، وفي خلق ا�صتنتاجات جديدة، دون 

خر.. لذلك  اأن يكون لدينا عقدة التاأثر من الآ

أنه اآن لنا النفت������اح ب�صفافية منتجة،  نعتقد ا

عل������ى مختلف الثقافات، وع������دم جلد الذات 

بتاأثرن������ا بثقافة ما )غربي������ة اأو غيرها(، اإنما 

نبحث عن المفيد ونطوع������ه ل�صالح التطور 

الثقافي والمجتمعي المن�صود..

فالتفاع������ل الح�صاري ال������ذي �صاد قروناً 

بين مختلف الح�صارات العالمية، مثالً على 

�صرورة ه������ذا التفاعل، وع������دم الركون اإلى 

العزلة الفكرية والثقافية التي �صتولد حالت 

آ�صنة. ثقافية وفكرية ا

ننا  أي�صاً ف������ي ذواتنا، لأ تكم������ن الم�صكلة ا

ل������م نكن قادرين على ال�صتفادة من التداخل 

والتفاع������ل الح�ص������اري م������ع الغ������رب، لعدم 

مقدرتنا على التخل�س من عقدة الم�صتعمر، 

خر لي�س  ولعتب������ارات موروثة اأخ������رى.. فالآ

أو التاأخر عن الركب  �صماعة لتعليق الف�صل، ا

الثقافي، ب������ل يجب اأن يكون حافزاً للنهو�س 

والمناف�صة الخاّلقة..



خر تفاعل الح�ضارات وعقدة الآ

ول   ��02015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

المراجع

1-Jan Burian, Pavel Oliva,Civilization Medieval Mediterranean, Svoboda, Prague 1984 

(p275).
2- جورج طرابي�صي، نظرية العقل، بيروت: دار ال�صاقي، ط1، )1996م(، �س )75-74(.

3- مرجع �صابق Civilization Medieval Mediterranean �س)276(.

4- مرجع �صابق Civilization Medieval Mediterranean �س)276(.

أم، جيم�س، التراث الم�صروق، الفل�صفة اليونانية فل�صفة م�صروقة، ترجمة �صوقي جالل، القاهرة  5- جورج. جي. ا

على للثقافة )1966م(- �س)55( . المجل�س الأ

6- م�صطفى الن�صار، الم�صادر ال�صرقية، م، �س، �س)113(.

�صالمي، من�صورات وزارة الثقافة، دم�صق )1997م(،  7- الدكتور �صعد الدين كليب، البنية الجمالية في الفكر الإ

�س)16(.

8- الدكتور جميل �صليبا، من اأفالطون اإلى ابن �صينا، الهيئة العامة للكتاب، دم�صق �س)98(.

9- مرجع �صابق، الدكتور �صعد الدين كليب، �س)22(.

�صالمية، كتاب مجلة العربي )189( الريا�س  10- د.خال������د اأحمد الحربي، فرق العمل العلمية في الح�صارة الإ

)1433ه��(، �س)32+14(.

11- مرجع �صابق، فرق العمل، �س)84(.

12- انظ������ر الكت������ب )�صير اأعالم النبالء( �������س)6+208( وكتاب )ل�صان الميزان( �������س)3-449( وكتاب )مجموع 

الفتاوي( �س)29+374( وغيرها.



ّر الحمراء �شاهد على تفّور الحمراء �شاهد على تفوق العبقرية العربية  ر الحمراء �شاهد على تفوشر الحمراء �شاهد على تفوش شق�شق�

��� ول   2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

باحث وناقد. ❁
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محمد مروان مراد

❁

و بالخ�ضرة الزاهية، ضو بالخ�ضرة الزاهية، ضو بالخ�ضرة الزاهية،  ضعلى مرتفع مك�ضعلى مرتفع مك�

ج������ار المعم������رة، وتنحدر في ضج������ار المعم������رة، وتنحدر في ضج������ار المعم������رة، وتنحدر في  ض�ض� ل������ه التظلل������ه التظلّل������ه الأ

ت مع ضت مع ضت مع  ضافية، جل�ضافية، جل� افية، جل�ضافية، جل�ض ضاقية م������اء �ضاقية م������اء � اقية م������اء �ضاقية م������اء �ض ضرته �ضرته � رته �ضرته �ض ضخا�ضخا�

م�ضيف������ي ودليل������ي في زيارت������ي – الحلم، 

إهرة وكانت �إهرة وكانت �إطاللتي  �لز�لز� ندل�س � لمعال������م �لأ

�لحمر�لحمر�ء، فوق  �لمبهورة من عل������ى ه�ضبة �

فها عرق تحفة فنية خلفها عرق تحفة فنية خلّفها �لعرب في �أوروبا،  �أ

أبال������غ حين �أقول: لء«، ولء«، ول � �لحمر�لحمر� ������ر ض������ر ض������ر � ض»ق�ض»ق�
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إ������ة حقيقية من اإبداع  إ������ة حقيقية من  ������ة حقيقية من طاللة على جن������ة حقيقية من طاللة على جّن كان������ت اإ

العبقري������ة العربي������ة، تبهر العي������ون وتخلب 

لباب... الأ

تلق������ي »غرناط������ة« ضتلق������ي »غرناط������ة« ضتلق������ي »غرناط������ة« اأمامي في ح�ضن  ض ت�ض ت�

ط التالل ضط التالل ضط التالل  ض������ط و�ض������ط و� ������ط و�ض������ط و�ض ضالوادي العري�������ض المنب�ضالوادي العري�������ض المنب�

نيل« ضنيل« ضنيل«  ضواله�ضاب على ال�ضفة اليمنى لنهر »�ضواله�ضاب على ال�ضفة اليمنى لنهر »�

اأح������د ف������روع ال������وادي الكبي������ر، ويخترقها 

فرعه »نهر ح������دارة« ويلتقي به عند جنوب 

المدينة.

ضلى القرن الخام�ضلى القرن الخام�ض إ إهتمام بغرناطة  اهتمام بغرناطة اإهتمام بغرناطة  يعود ال

مع تولي – مع تولي – مع تولي  – ر الميالدي – ر الميالدي  ر الميالدي ضر الميالدي ض ضالحادي ع�ضالحادي ع� – الهجري – الهجري – 
لطة في ضلطة في ضلطة في  ض« ال�ض« ال� ض بن حبو�ض بن حبو�ض ضزعيم البربر »بادي�ضزعيم البربر »بادي�ض

رفة ضرفة ضرفة  ضالمدينة، حيث اختار ه�ضبة الحمراء الم�ضالمدينة، حيث اختار ه�ضبة الحمراء الم�

ور، ضور، ضور،  ض������ر وقلعة و�ض������ر وقلعة و� ������ر وقلعة و�ض������ر وقلعة و�ض ضاء ق�ضاء ق� اء ق�ضاء ق�ض ضن�ضن� إعل������ى المدين������ة، لإعل������ى المدين������ة، لإ

دضدضّد ضن من �ضن من � ن من �ين الذي يمكن من �ين الذي يمّك ين الذي يمكضين الذي يمكض ض لموقعها الح�ض لموقعها الح� نظراً

غارات المعتدين. وكان������ت النقلة الهامة في 

لطان محمد بن ضلطان محمد بن ضلطان محمد بن  ضي ال�ضي ال� ي ال�تاري������خ المدينة، مع تولي ال�تاري������خ المدينة، مع توّل

1198- 1198- 1198م،  �ه�ه� ر عام ضر عام ضر عام 595 ضحمر زعيم بني ن�ضحمر زعيم بني ن� الأ

وراضوراضوراً منيعاً، واأجرى اإليها  ض و�ض و� راضراضراً ضد ق�ضد ق� د ق�يد ق�ّي يضيض ضحيث �ضحيث �

أبراج  مي������اه نهر »حدارة«، كما اأقام فيها عدة ا

ة« الذي ما ضة« الذي ما ضة« الذي ما  ضته������ا ومنها »ب������رج الحرا�ضته������ا ومنها »ب������رج الحرا� ته������ا ومنها »ب������رج الحرا�ضته������ا ومنها »ب������رج الحرا�ض ضلحرا�ضلحرا�

اإلى يومنا... يزال قائماً

ّوتّمت فيما بع������د وتمت فيما بع������د وتّمت فيما بع������د اإ�ضافات عديدة اإلى 

������ر في عه������د محمد ب������ن محمد بن ض������ر في عه������د محمد ب������ن محمد بن ض������ر في عه������د محمد ب������ن محمد بن  ضالق�ضالق�

ب������اهلل« )1279-1325م(  حمر »الغالب  الأ

جداضجداضجداً ض م�ض م� ضان�ضان�ضاأ أ ������ره الملكي، وض������ره الملكي، وض������ره الملكي، وا ضد ق�ضد ق� د ق�يد ق�ّي يضيض ضالذي �ضالذي �

فخماً، تح������ّول فيما بعد اإلى »كني�صة �صانتا 

ماري������ا«، وتدي������ن »الحم������راء« بفخامته������ا 

أبو الحجاج«  أّبهتها اإلى ال�صلطان »يو�صف ا وا

)1318-1354م( المل������ك ال�صاعر والفنان 

البارع، الذي امتّد حكم������ه لع�صرين عاماً، 

بهاء  جنح������ة والأ أن�ص������اأ خاللها معظ������م الأ ا

الملكية، واأغدق على الحمراء روائع الفن 

والزخرفة المبهرة.

�شرة في غابة اأ�شطورية: الطبيعة الآ

توجهنا من المدينة اإلى ه�صبة الحمراء 

�صجار الظليلة،  عبر طريق �صاعد تحّف به الأ

أن�صئ في عهد  دخلنا من باب »الرمان« الذي ا

مبراطور »�صارلكان« لت�صتقبلنا من خلفه  الإ

أ�صطورية، ت�صل������ب الب�صر باأ�صجارها  غاب������ة ا

أفنانها،  البا�صق������ة، و�ص������دو البالب������ل عل������ى ا

وخرير المي������اه ال�صافية في �صواقيها، ومن 

طريق فرعية بلغن������ا »باب ال�صريعة« مدخل 

الحمراء الرئي�ص������ي، المف�صي اإلى »ميدان 

حباب« وعن������ده ت�صتقبل الزّوار مجموعة  الأ

ثري������ة وفي مقدمتها  ال�ص������روح والمعالم الأ

�صبان  »ق�ص������ر الحم������راء« الذي ي�صمي������ه الإ

»الق�صر العربي«.

ق�ص������ر الحمراء في الواق������ع عّدة ق�صور 

أوق������ات متعاقبة، وقد  واأجنح������ة بُنيت ف������ي ا

تهّدمت اأجزاء عديدة من������ه وخا�صة »ق�صر 
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أُقي������م ف������ي موقع������ه ق�صر  ال�صت������اء« ال������ذي ا

مبراطور �صارلكان. الإ

أّن الج������زء القائم م������ن »ق�صر  غي������ر ا

ندل�س  آثار الأ أب������دع ا الحم������راء« حالياً هو ا

الباقي������ة اإلى يومن������ا. كما يُع������ّد من اأروع 

�صالمية الت������ي نََجت من عوادي  ثار الإ الآ

الزمان، وهو يب������دو بعقوده و�صقوفه ذات 

الزخ������ارف الفني������ة الرائع������ة، واأعمدت������ه 

نيقة، من اأبدع ما تراه العين  الرخامية الأ

ثرية. من ال�صروح الأ

با:  نت حتى الغ�شن من نفحة ال�شّ آممَّ ❁ وا

دخلنا اإلى الق�صر من فناء »الريحان« الذي 

بني في عهد ال�صلطان »محمد الغني باهلل« 

)1338-1391م( وه������و عب������ارة ع������ن �صحن 

م�صتطي������ل وا�ص������ع، يتكون م������ن رواقين، في 

�صماك،  و�صطه بركة ماء كبيرة ت�صبح فيها الأ

وتحّف به �صجي������رات الريحان ذات الرائحة 

المعّط������رة، وعلى جدران ال������رواق ال�صمالي 

من الفناء، وفوق الف�صيف�صاء مبا�صرة نق�صت 

أبيات منها: ا

ع��ب��اده اأم�����ر  وّلك  م���ن  »ت����ب����ارك 

واأنَعما ف�شاًل  ���ش��الم  الإ ب��َك  ف��اأول��ى 

����ش���الم ف��ي��م��ا ي��ري��ُده ول���و خ��ّي��ر الإ

وَت�شَلما تعي�ض  اأن  اإل  اخ��ت��ار  ل��م��ا 

اأهلها ��ح��ْت  ��بَّ ���شَ للكفر  ب��ل��دة  ف��ك��م 

ما متحكِّ اأع��م��اره��م  ف��ي  واأم�����ش��ي��َت 

فيا ابن العال والِحلم والباأ�ض والندى

انتمى اإذا  النجوم  اآف���اق  ف��اق  وم��ن 

ط���ل���ع���َت ب����اآف����اق ال��م��ل��ي��ك��ة رح��م��ة

اأظلما بالُظلم  ك��ان  ق��د  م��ا  ِلتجلَو 

با فاآّمنت حتى الغ�شن من نفخة ال�شّ

واأرهبَت حتى النجم في كبد ال�شما«

وعلى جدران ملح������ق جانبي في الفناء، 

أبو الح�صن  مقطوعتان لل�صاعر »ابن الجياب« ا

ن�صاري الغرناطي المتوفى )1274م(  علي الأ

نُق�صتا في م�صاحتين متقابلتين هما:

»اأن�������������������������ا م�����������ح�����������الة ع���������رو����������ض

وج���������م���������ال ُح�������������������ش���������ن  ذات 

ب�����������ري�����������ق ت�������ع�������ِرْف ف������ان������ظ������ر الإ

ف���������ش����ل ������ش�����دق�����ي ف�������ي م�����ق�����ال«

وفي المقطوعة الثانية:

»اأن����������������������������ا ف������������خ������������ٌر ل���������������ش�������الة

������م������ُت ال���������ش����ع����اده ������م������ُت������ُه �������شَ �������شَ

ب��������������ري��������������ق ف����ي����ه ت�����ح�����������ش�����ب الإ

ق�������ائ�������م�������ًا ي�����ق�����������ش�����ي ع��������ب��������اده«

... ونتقدم نحو ركن في جناح الريحان، 

لنتوق������ف عند قاعة �صغي������رة معروفة با�صم 

ن في اأر�صها قطعتي رخام  ختين« لأ »قاعة الأ

فريدتين مت�صاويتين في حجمهما ال�صخم. 

وقد حظيت القاعة بعناية �صالطين غرناطة 

ّن الزائ������ر يجد  ومهند�صيه������ا و�صعرائه������ا، لأ

أل������وان الزخرفة المبهرة التي تزّين  فيها كل ا
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خرى من الق�صر، واأروع ما فيها  الجوانب الأ

�صعار المنقو�صة على الجدران، والتي تخلب  الأ

نظار باأ�صلوب كتابتها الرمزية المت�صابكة،  الأ

بيات المدّونة فوق ف�صيف�صاء  ومن اأمثلتها الأ

ختين م������ن ق�صيدة لل�صاعر  جدران قاعة الأ

أبو عبد اهلل محمد  ندل�ص������ي »ابن زمرك« ا الأ

ابن يو�صف )733 – 793ه�(:

ك���ّف م�شافح ال���ج���وزاء  ل��ه��ا  »ت��م��د 

ُمناجيا ال�����ش��م��اء  ب���در  ل��ه��ا  وي��دن��و 

البهاَء وقد غدا البهو قد حاز  به 

ُمباهيا ال�����ش��م��اء  اآف����اق  الق�شر  ب��ه 

وك�������م ح�����ّل�����ة ج���ّل���ل���ت���ه ِب���ُح���ل���ّي���ه���ا

من الو�شي تن�شي ال�شابري اليمانيا

محمد م����اَم  الإ المولى  م��ن  اأب��اه��ي 

ما�شيا ك��ان  وم��ن  ياأتي  من  باأف�شَل 

ت��ب��ي��ت ل���ه خ��م�����ض ال��ث��ري��ا م��ع��ي��ذة

وي�����ش��ب��ح م��ع��َت��ّل ال��ن��وا���ش��م واف��ي��ا«

... نتقدم خطوات اإلى المدخل الجانبي 

أبياتاً  ختين« لنُطالع من جديد ا من قاعة »الأ

جديدة يقول فيها ال�صاعر:

��ن��ع اأه������دى اإل������ّي ج��م��ال��ه »ك����ل ���شُ

وَح�������ب�������ان�������ي ب��������ه��������اءه وك�����م�����ال�����ه

�����ل ُح�����ش��ن��ي ف��������اإذا ُم���ب�������ش���ري ت�����اأمَّ

ك�����ّذب ال��ح�����ش��ن ب��ال��ع��ي��ان خ��ي��ال��ه

�شيائي ��ف��وف  ���شُ م���ن  ال���ب���در  وراأى 

ح�����ّل ط�����وع ال�������ش���ع���ود م���ن���ي م��ال��ه

راآه ق���د  م���ن  ال���زج���اج  ����ش���رح  ذاَك 

ظ�������ّن�������ه ُل�������ج�������ة ت�������������روع وه�����ال�����ه

ن�شر« »اب���ن  م�����ام  الإ ي��د  �شيدتني 

ج���الل���ه« ل���ل���م���ل���وك  اهلل  َح�����َر������ض 

❁ َفق������ُت الِح�ص������ان بُحليت������ي وبتاجي: 

يقاب������ل الزائر بعد اجتياز فن������اء الريحان، 

أي�صاً »بهو قمار�س«  بهو ال�صفراء وي�صمونه ا

أبهاء الحمراء  الذي ي�صم اأعظم واأفخ������م ا

كلها، فيه قاعة ال�صفراء المعّدة لعقد مجل�س 

العر�������س، وتظلل البه������و الم�صتطيل الفخم 

قبة بارتفاع ثالث������ة وع�صرين متراً، والفناء 

مزخرف من جميع جوانبه، وتزّين جدرانه 

ق�صائ������د عّدة م������ن بينها ق�صي������دة الوزير 

»ل�صان الدين بن الخطيب« محمد بن عبد 

اهلل بن �صعيد ال�صلماني )1313– 1374م( 

ومطلعها:

وبتاجي بحليتي  الِح�شان  »ف��ق��ُت 

تاجي ج��واه��ر  نظمت  م��ا  بعد  م��ن 

وح��ك��ي��ُت ك��ر���ش��ي ال��ع��رو���ض وِزدت����ه

زواج الأ �����ش����ع����ادة  ����ش���ن���ع���ُت  اأن�������ي 

َمن جاءني ي�شكو الِظماَء فموردي

���ش��رف ال����زلل ال��ع��ذب دون م��زاج

ب��دا اإذا  ال���غ���م���ام  ق���و����ض  ف��ك��اأن��ن��ي 

وال�����ش��م�����ض م��ولن��ا »اأب����و ال��ح��ج��اج«

وفي الجه������ة اليمنى بع������د مدخل البهو 

أبيات جاء فيها: ا
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»تحييك مني حين ت�شبح اأو تم�شي

ن�ض ثغور المنى واليمن وال�شعد والأ

بناتها ون��ح��ن  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ب��ة  ه���ي 

ولكن لي التف�شيل والعز في جن�ض

بينها �شك  ل  القلب  كنت  ج���وارح 

وفي القلب تبدو قوة الروح والنف�ض«

بي������ات التالية فه������ي على الجهة  أّم������ا الأ ا

الي�صرى:

�شمائها ب����روج  اإ���ش��ك��ال��ي  ك���ان  واإن 

ال�شم�ض �شرف  بينها  ما  ع��دا  ففي 

ي���د ي��و���ش��ف ك�����ش��ان��ي م����ولي ال���م���وؤ

ُلب�ِض ب��ال  وا�شطناع  فخر  مالب�ض 

أبه������ى معالم الحمراء:  �صود ا ❁ جن������اح الأ

أّن اأجمل معالم »الحم������راء« واأكثرها  عل������ى ا

�صود ال������ذي �صّيده  روع������ة وبه������اًء: جن������اح الأ

ال�صلط������ان »محم������د الغني ب������اهلل«، وي�صتمل 

�صود« وهو قاعة  ه������ذا الجناح على »به������و الأ

م�صتطيلة بطول 35 متراً، وعر�س 20 متراً، 

ويحيط بم�صاحته������ا 124 عموداً من الرخام 

أربع ِقباب، وفي و�صط هذا  بي�س، تحمل ا الأ

الجن������اح حو�س مرمري دائري، تنبثق مياهه 

من ناف������ورة مرتفعة، ويحم������ل الحو�س اثنا 

أ�صداً م������ن المرمر، تنف������ث الماء من  ع�ص������ر ا

اأفواهها على مدار ال�صنين.

وعلى جدران الحو�س، نقراأ ق�صيدة ال�صاعر 

»ابن زمرك« ال�صهيرة التي يقول فيها:

محمدًا م��ام  الإ اأعطى  من  »تبارك 

المغانيا ب��ال��ج��م��ال  زان����ت  م��غ��ان��ي 

ب��دائ��ع ف��ي��ه  ال����رو�����ض  ف���ه���ذا  واإل 

الُح�شن ثانيا اأن يلقى لها  اأبى اهلل 

ت�������ش���اب���ه ج�������اٍر ل���ل���ع���ي���ون ب���ج���ام���ٍد

ف��ل��م َن�����دِر اأّي�����ًا م��ن��ه��م��ا ك���ان ج��اري��ا

ل���وؤ ���ش��ق ن��وره��ا وم��ن��ح��وت��ة م���ن ل���وؤ

النواحيا الجمان  بُمرف�ضِّ  تجّلى 

ب�شفحها يجري  ال��م��اء  اأّن  ت��ّر  األ��م 

ول��ك��ن��ه��ا اأب�������َدت ع��ل��ي��ه ال��م��ج��اري��ا

جفنه بالدمع  فا�ض  ُمحّب  كمثل 

وا�شيا اإذ خاف  الدمع  وغّي�ض ذاك 

وهل هي في التحقيق غير غمامة

ي��ادي��ا الأ الجهاد  اأ���ش��ِد  اإل��ى  تفي�ُض 

رواب�����ض ���ش��اد وه��ي  الآ راأى  َم��ن  فيا 

عداها الحيا ِمن اأن تكون عواديا«

ال�شالطي���ن:  متن���ّزه  العري���ف...  جل���ة 

�صود  ف������ي الناحي������ة الجنوبية م������ن به������و الأ

�صرة  مدخل قاعة »بني �ص������راج« وهو ا�صم الأ

الغرناطية التي لعبت دوراً هاماً في اأحداث 

خي������رة، وتمتاز بدّقته������ا العالية  غرناطة الأ

ونقو�صه������ا الباهرة، اأما في الناحية ال�صرقية 

أو  �صود فتقع »قاع������ة الملوك« ا م������ن جناح الأ

قاعة العدل.

يتقدمن������ا الدليل اإلى معلم قريب �صمالي 

أندل�صي ممتد على  »ق�صر الحم������راء« �َصْرح ا
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ربوة عالية هو ق�صر »جنة العريف« اختلطت 

أُن�صئ فوقها من  �صا�صية بما ا اأروقته العربية الأ

أبنية دخيلة، وكان الق�صر متنّزهاً ل�صالطين  ا

»غرناطة« وموئاًل للراحة والمتعة بالمناظر 

الطبيعية الخالبة..

دي���وان �شعر عربي على جدران الحمراء: 

ُرحن������ا نتنقل مع الزّوار ف������ي �صرداقات الفن 

المعم������اري البديع وكان �صكون �صامل يحيط 

بنا، ل ترى فيه غير عيون بهرتها روائع العمارة 

أ�صارير ُم�صّعة بالفخر والعتزاز..  نيقة، وا الأ

ولم يكن م�ص������در ذلك كل������ه �صخامة البناء 

أّبهته، ول �صموخ المعالم الفنية الراقية، بل  وا

أكبر، تلك النقو�س  كان المثير للده�صة ب�صكل ا

المحفورة في رخ������ام الجدران، والمت�صمنة 

آي������ات القراآن الكريم، وق�صائد  ن�صو�صاً من ا

ال�صعر العرب������ي المعّبرة، والتي ل تزال ِقبلة 

اأنظار الزائرين، يتوقف������ون اأمامها يرّددونها 

بهم�س وي�صتعيدون منها �صفحات مجد غابر 

ندل�س العربي. في تاريخ الأ

جه���ود الم�شت�شرقي���ن لت�شجي���ل نقو����ض 

الحم���راء: اأخبرني م�صّيف������ي ونحن وقوف 

أم������ام واحدة م������ن الق�صائ������د المحفورة في  ا

أّن له������ذه الن�صو�س تاريخاً جديراً  الجدار، ا

أّن التع������ّرف اإليه������ا اقت�ص������ى  بالت�صجي������ل، وا

ولى على  �صن������وات طويلة، كانت الخط������وة الأ

ألون�صو الكا�صتيو«  يد الغرناطي الموري�صكي »ا

)1520- 1610م(، ال������ذي اأم�صى �صنين في 

ن  ا�صتن�ص������اخ الن�صو�������س وترجمته������ا، و�صمَّ

اإنجازه في كتابه: »ا�صتيعاب ما بغرناطة من 

�صعار« عام )1565م(، وفي العام  التواريخ والأ

)1764م( اأ�ص������در »خ������وان اإجيبيريا« كتابه: 

»نزهات في غرناط������ة« معتمداً على موؤلف 

)الكا�صتيو( واحتوى على ن�صو�س كثيرة من 

كتابات الحمراء.

أبو العبا�س اأحمد  ويُعزى للوزير المغربي »ا

الغزال« الف�صل في تدوين الكثير من كتابات 

الق�صر، وت�صمّنها كتابه »نتيجة الجتهاد في 

المهادنة والجهاد« وتوالت فيما بعد موؤّلفات 

الم�صت�صرقين المخ�ص�صة لن�صو�س الحمراء، 

نكليزي »�صك�صبير« ودرا�صة  فظهرت ترجمة الإ

�صل: »روتنبورغ« الذي  لماني الأ الفرن�صي الأ

خطاء التي وقع فيها َمن  �صّحح الكثير من الأ

�صبقه اإلى ن�صو�س الحمراء.

اأوين جون�ض... واإنجاز فكري متمّيز: على 

ف�صل في درا�صة ن�صو�س الحمراء  أّن العمل الأ ا

وتوثيقه������ا، وال������ذي حظي باهتم������ام وتقدير 

الباحثين، اأنجزه المهند�س المعماري ومهند�س 

»اأوين جون�س«  الزخرفة الداخلية البريطاني 

أوائل زّوار  المتوف������ى عام )1874م(، وكان من ا

ندل�س، في بداية القرن  و�ص������ط والأ ال�صرق الأ

�صالمية  أّث������روا بالزخرفة الإ التا�ص������ع ع�صر، وتا

عامة، وبالعمارة العربية بوجه خا�س.
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أ�صفاره وه������و في الثانية  أ »جون�������س« ا بدا

والع�صري������ن من عم������ره، فتوّجه اإل������ى فرن�صا 

�صكندرية والقاهرة، حيث  واإيطاليا ثّم اإلى الإ

التق������ى بالمهند�س الفرن�ص������ي »جيل جوري« 

ال������ذي رافقه من هناك اإل������ى الق�صطنطينية 

واليونان ثّم اإلى ق�صر الحمراء في غرناطة، 

حيث قام بن�صخ زخرف������ة الق�صر الغرناطي 

باأكملها وع������اد بر�صوماته اإلى لندن لين�صرها 

في كتاب بطريقة الطباعة الحجرية الملونة 

التي كانت يومها في بدايتها.

ا�صطر اأوين جون�������س اأن يبيع قطعة من 

أبيه ليم������ّول طبع كتابه  ر�������س ورثها ع������ن ا الأ

نه لم يجد َم������ن ين�صر اأعماله عن  بنف�ص������ه، لأ

ق�ص������ر الحم������راء بالطريق������ة الحديثة التي 

أرادها وه������ي الطباعة الحجري������ة الملّونة،  ا

وقد تّم ن�ص������ر الكتاب �صنة )1842م(، و�صّماه 

»الحم������راء«، وفي ال�صفح������ات الملّونة التي 

يحت������وي عليه������ا الكت������اب ال������ذي يتاألف من 

مجلّدين من الحجم الكبير جعل جون�س من 

كتاب )الحمراء( �ِصفراً مهماً جداً في تاريخ 

أوائل الكتب  الطباع������ة الملّونة، اإذ يُع������ّد من ا

لوان في الع�صر الفيكتوري. التي نُ�صرت بالأ

ن عدد قليل ج������داً من نُ�صخ  ويوج������د الآ

ه������ذا الكتاب في بع�س المتاحف والخزنات 

البريطاني������ة، اأما بقية ال������� 450 ن�صخة التي 

أوي������ن جون�س« فقد  ُطبعت تح������ت اإ�صراف »ا

وج������دت طريقه������ا اإلى مكتبات ه������واة جمع 

الكتب النفي�صة في اأوروبا واأمريكا.

زار »اأوين« ق�ص������ر الحمراء في غرناطة 

ربيع �صنة )1834م( ب�صحبة �صديقه المهند�س 

الفرن�صي »جي������ل جوري« وقد ق������ام الثنان 

بدرا�صة جمي������ع زخارف الق�صر ور�صمها من 

ج�������سّ منقو�س ورخام منح������وت وف�صيف�صاء 

مزجج، وق������د ا�صتعمل »اأوين جون�س« و»جيل 

جوري« في نق������ل هذه الزخارف ورقاً رقيقاً 

تتبعاً للنقو�س من خلف بالقلم الفحمي، وفي 

حي������ان لجاأ اإل������ى ا�صتعمال الج�ّس  بع�س الأ

المبل������ل للح�ص������ول عل������ى النقو�������س البارزة 

والمحف������ورة في �صكل قوال������ب، والتي كانت 

أ�صا�صياً ف������ي تهيئة الر�صوم الالزمة  عن�صراً ا

للطباع������ة الحجرية الملّونة التي تّم بها طبع 

الكت������اب، وكذلك ف������ي التو�ّصل اإل������ى قراءة 

مثال والِحكم  آني������ة والأ يات القرا وترجمة الآ

بي������ات ال�صعري������ة الت������ي تزّي������ن حروفها  والأ

المت�صابكة ُجلَّ جوانب الق�صر ال�صاحر.

مثال المنقو�صة  آنية والأ يات القرا أّما الآ ا

عل������ى ج������دران الق�ص������ر فجعله������ا مكتوبة 

حيان تبدو  بالخ������ط الكوفي، وفي اأغلب الأ

فيها الحروف ب�صكل منتظم من الجهتين، 

أ م������ن اليمين اإلى  مما يجع������ل الكتابة تُقرا

أ�صفل  ال�صم������ال وبالعك�س ومن اأعل������ى اإلى ا

أي�صاً. وبالعك�س ا



ّر الحمراء �شاهد على تفّور الحمراء �شاهد على تفوق العبقرية العربية  ر الحمراء �شاهد على تفوشر الحمراء �شاهد على تفوش شق�شق�

ول   ���2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

بيات ال�صعري������ة فمكتوبة بالخط  أّم������ا الأ ا

المغرب������ي وحروفه������ا مت�صابك������ة ف������ي �صكل 

�صعار من  تالفيف متتابعة، ومعظ������م هذه الأ

نَظم ال�صاعر »اأبي عبد اهلل بن زمرك« الذي 

كان يقطن ب������الط ملوك غرناط������ة، اإذ كان 

وزيراً للملك محمد الخام�س الذي حكم من 

بيات ال�صعرية  1352 اإل������ى 1391م، ع������دا الأ

الت������ي توجد على ج������دران قاع������ة ال�صفراء 

مك������ررة فاإنها من نظم ال�صاع������ر »اأحمد بن 

أكث������ر كتابات الق�صر  محم������د القلبي«، ومن ا

�صيوع������اً ويطالعك في جمي������ع اأرجائه �صعار 

النا�صريين وهو )ول غالب اإل اهلل(.

نكلي������زي »لفوينته  ق������ام الم�صت�ص������رق الإ

اإلكنت������را« باإ�صدار درا�صات جديدة قّدم فيها 

ق������راءة جّيدة لكتابات الحم������راء مع ترجمة 

اإ�صباني������ة ع������ام )1859م(، بعن������وان »كتابات 

غرناط������ة العربية« ولقي������ت درا�صته اهتمام 

وتقدير عدد من الم�صت�صرقين.

وتاب������ع الباحثون المخت�ص������ون الهتمام 

بالق�صائ������د العربي������ة الت������ي تزّي������ن جدران 

الحم������راء، ون�ص������رت درا�ص������ات عدي������دة في 

مجلّ������دات ا�صتملت عل������ى الن�صو�س العربية 

مر م������ع الباحثة  وترجماته������ا، كم������ا كان الأ

�صباني������ة »ماري������ا روبي������را« الت������ي اهتّمت  الإ

ب�صعر »اب������ن الجياب« وقّدم������ت عنه درا�صة 

دبية والفنية التي  وافية، وكذلك الدرا�صة الأ

�صتاذ في  �صباني »كابانيال�س« الأ اأ�صدرها الإ

أنتونيو  »ا جامعة غرناطة وزميله الم�صت�صرق 

بويرتا« واأخيراً مع كتاب »ق�صائد عربية على 

جدران ونوافير الحم������راء« لموؤّلفه »غارثيا 

�صباني. غوميث« عميد ال�صت�صراق الإ

نيقة  �صارة هنا اإلى الطباعة الأ وتجدر الإ

لهذه الموؤّلفات وغناها بال�صور المتقنة التي 

�صالمية،  اأبرزت روع������ة العمارة العربي������ة الإ

وغناه������ا الفن������ي والفكري، ولك������ن الهتمام 

العربي بتلك الروائع ل������م يرَق اإلى الم�صتوى 

مر على بحوث متفرقة  المن�صود، واقت�صر الأ

وُكت������ب بع������دد اأ�صاب������ع الكف ف������ي المكتبة 

العربية.

❁ ابِك مثل الن�شاء ُملكًا ُم�شاعًا: واأخرج 

�صطوري، فيقفز اإلى خاطري  من الفردو�س الأ

أليم تمّثل وقائعه نهاية الحلم البهي  �صري������ط ا

أ  لثمانية قرون من العز والمجد العربي.. بدا

ول عام  ال�صريط ف������ي الع�صرين من كانون الأ

)1492م(، يتقدم فيه ملكا اإ�صبانيا »فرديناند 

واإيزابيال« في موكب ملكي مبهر، ويدخالن 

ق�صر الحمراء على وقع مو�صيقا النت�صار، 

ودّقات الطبول، وتراتيل الرهبان، ويُقبل اآخر 

أبو عب������د اهلل ال�صغير«  �صالطي������ن غرناطة »ا

ِلَكيْن.. يقب������ل حزيناً ُمنك�ِصراً 
َ
ل�صتقب������ال الم�

أذيال الخيبة، وتتح�صرج في حلقه عبارة  يجر ا

أيها الملك �صّيد تراثنا وديارنا  »لقد اأ�صبحَت ا
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أ�صخا�صن������ا، هكذا ق�صت م�صيئة اهلل، فكن  وا

في ظفرك رحيماً وعادلً«..

ويرحل اإلى طري������ق »الب�صرات« ليُ�صرف 

من تل عل������ى »غرناطة« المغت�صبة، ويجه�س 

بالبكاء على المج������د الغابر، لتجيئه �صيحة 

أّمه »عائ�صة الحرة«•: ا

ُم�شاعًا ُم��ل��ك��ًا  ال��ن�����ش��اء  م��ث��ل  »اب����ِك 

ل��م ت��ح��اِف��ظ عليه م��ث��ل ال��رج��ال«

اإلغ���اء  يح���اول  عدّون���ا  ال�شّم���ان:  غ���ادة 

تاريخنا الحقيقي:

 في اأرجاء 
ّ
أ�ص������ي طائفاً بعين������ي واأرفع را

معال������م الحم������راء، وفيما اأم�ص������ح دمعة حّرة 

ان�صال������ت عل������ى وجنت������ي، يجيئن������ي �ص������وت 

اليا�صمينة ال�صامية غادة ال�صمان »لعلي جئت 

ندل�������س كما ذهب مجنون ليلى يطلب  اإلى الأ

أّن  جمراً وناراً. فق������د علّموني في المدر�صة ا

ندل�س بالقوة الع�صكرية،  الع������رب لم يغزوا الأ

بل ب�صلطة الح�ص������ارة اأولً، وبم�صعلها الذي 

مر  حملوه ذلك الزمان، ول������م ي�صتتب لهم الأ

هنا قروناً ب�صطوة ال�صجان بل ب�صطوة الِفكر 

المتفّوق.. وربما كان علينا اأن نُعيد امتالك 

أنف�صنا واأوطانن������ا ماّرين بهذه الدرب ذاتها،  ا

وبقوة الح�صارة وال�صوء الداخلي، والعطاء 

ن�صاني وجوهره الحرية والت�صامح. الإ

أّن تاريخ العرب  وتالحظ غ������ادة ال�صّمان ا

ف������ي اإ�صبانيا معّر�س ل�صرق������ة اإ�صرائيلية في 

محاولة ت�صخي������م الدور اليهودي، والحديث 

عن »مو�ص������ى بن ميمون« واإغفال »ابن ر�صد« 

أّن هناك خط������ة اإ�صرائيلي������ة لتهويد  ون������رى ا

الت������راث العرب������ي ف������ي اإ�صباني������ا و�صّمه اإلى 

�صرائيلي������ة، بحيث  م�صتوطن������ات الثقاف������ة الإ

تطم�س الذاكرة الدولية، وي�صبح اليهود هم 

الذين فتحوا اإ�صبانيا ولي�س العرب.

وتق������ول الكاتب������ة اإّن م�صاعرها ل تحمل 

العدوان: »وانطالقاً من هذا ال�صعور الودي 

غي������ر العدواني ل اأملك اإل اأن األحظ بحياد 

ندل�س  محاولة ت�صخيم الدور اليهودي في الأ

م������ن اأجل توظيف������ه لمجد اإ�صرائي������ل، وهذا 

اأمر طبيعي. فكل دول������ة تحاول اإعادة كتابة 

التاريخ بالطريقة الت������ي تنا�صب م�صالحها، 

ونحن م�صوؤولون عن تق�صيرنا.

ندل�ض: ❁ اختراع دور لليهود في االأ

عالمية  �صرائيلية الإ اإّن النت�ص������ارات الإ

الذكية على العرب في حقول ال�صينما والفن 

)و�صرقة الفولكلور الفل�صطيني وت�صويقه في 

�صرائيلي(، هذه  أنه ال������ذوق الإ الغرب عل������ى ا

النت�ص������ارات تواكبها حمل������ة اإعالمية ذكية 

ندل�صي.. وحتى المرء الذي  على ال�صعيد الأ

أّية كراهية مبدئي������ة �صيجد نف�صه  ل يحم������ل ا

غا�صباً متوّجعاً وه������و يالحظ انحياز بع�س 

اإلى الق�صة  الكّرا�ص������ات ال�صياحية الغربي������ة 

ندل�������س، غا�صة الطرف عن  اليهودية في الأ
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ثار  �صالمية.. بل اإن »النفخ« في الآ القالع الإ

اليهودية يتم اأحياناً على ح�صاب روائع الفن 

الم�صيحي������ة، حيث ين�صح������ك الدليل بزيارة 

الكني�س ويغفل ذكر كني�صة مجاورة اأكثر غنًى 

فنّي������اً وعظمة تاريخية، ول ت�صلني عما يدور 

في بع�س الندوات الجامعية الخا�صة بتكري�س 

ندل�س. دور مزور لليهود في الأ

قالم العربي������ة التي التفتت  قليلة ه������ي الأ

اإل������ى هذه الحقيقة الموؤلم������ة التي تّتخذ �صكل 

الممار�صة اليومية. واأعني بها ظاهرة ت�صخيم 

ندل�س. وهي ظاهرة  الدور اليهودي في تاريخ الأ

ل يملك ال�صائح اإل اأن يالحظها على كل �صعيد 

حيث يتم اأحياناً اختراع دور لليهود في التاريخ 

عالم  ندل�صي، كل������ه مبالغة.. وبينما يتابع الإ الأ

ال�صهيون������ي التهام الحقائ������ق التاريخية، نتابع 

نحن �صخيرنا التاريخي وا�صتجمامنا القومي.. 

ندل�س  ويتمنى ال�صائح دلياًل �صياحياً عربياً لالأ

بالمعن������ى الع�صري العملي للكلمة – ل بمعنى 

أ�صع������ار الحنين وبكائي������ات الأطالل – يحمله  ا

ال�صّي������اح العرب معهم ليتع������ّرف اأولدهم على 

ندل�س بعّزه  حقيقة التاريخ الذي كان لنا في الأ

و�صقطاته... دلياًل على غرار »دليل مي�صالن« 

الفرن�صي ال�صهير ندف������ع تكاليف اإ�صداره من 

مال عربي يهدر اأحياناً على عر�س باذخ البطر 

في ل�������س بالما�س مث������اًل، اأو ق�صر في ماربيا 

حنفياته من ذهب!.

أ�صخا�صاً  واإذا كان الفن المب������دع يخترع ا

وهميي������ن فيجعله������م حقيقيي������ن اأمثال دون 

آنا كارنينا،  كي�صوت وزهرة وم������دام بوفاري وا

ع������الم ال�صهيوني الم�صلّ������ل يفعل  ف������اإّن الإ

العك�س، اإذ يحاول اإلغاء تاريخ عربي حقيقي 

ندل�س ويغتال اأبطال������ه من جذورهم  ف������ي الأ

بحيث يبدون وهميين – مثل طارق بن زياد 

ّن اليهود هم  – ال������ذي لم يفت������ح اإ�صباني������ا لأ
الذين فعلوا ذلك..!

فه������ل ن�صارع اإلى خو�������س حرب التحّدي 

أم نترك جياًل  عالمي ال�صهيوني ه������ذه، ا الإ

عربياً ين�صاأ ف������ي منتجع ماربيا مثاًل ويجهل 

ندل�س تقع في اإ�صبانيا؟!!. اّن الأ

أتج������ّول ف������ي اأروقة  وتتاب���ع الكاتب���ة: ا

أن�صد في قلبي مواويلي  ندل�صية وا الحلم الأ

مل والطموح والبهجة،  ال�صامية المليئة بالأ

ب������اي قبل اأن تك�صر  كما كنت اأفعل في �صِ

الهزائ������م المتعاقب������ة اأجنحت������ي وت�صلبني 

آمال������ي القومية.. وداخل  الخيب������ات تورد ا

ذلك الدهليز الحج������ري ال�صلد كالقلعة، 

تمر باأبواب قديمة مو�صدة، ويخّيل اإليك 

جداد العظماء يقبعون خلفها وتقرع  أّن الأ ا

بواب و�صط ده�صة بقية ال�صّياح، ويخّيل  الأ

أّن مو�صى بن ن�صير وطارق بن زياد  اإليك ا

والمن�صور والحك������م الثاني وه�صام الثاني 

يقبعون خلفها.
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غمزن������ي اإح�صا�������س حاد بذل������ك و�صرت 

أّن عبد الرحمن  ب������واب ا أنا اأقرع الأ واثق������ة وا

الداخ������ل �صيفتحه������ا لحفيدت������ه ال�صاّلة في 

اأزمنة عدوانية.. و�صاأبكي طوياًل على �صدره 

ول������ن ي�صدق حين اأروي ل������ه ما فعله اأحفاده 

أ م������ن اأقوام تقتتل  بمجده العري������ق، و�صيتبرا

فيما بينها والع������دو يتابع بناء الم�صتوطنات، 

ر�س وطرد  وجل������ب المهاجرين من اأقطار الأ

اأحف������اد العز ال������ذي كان.. حي������ن ت�صل اإلى 

قمة المئذن������ة )الخيرالدا( �صتج������د مكافاأة 

جميل������ة في انتظ������ارك: �صتنب�ص������ط اإ�صبيلية 

تحت قدميك وديعة وعريق������ة بكل �صحرها 

وكنوزها، بالق�صر الخالد وحدائقه، بقرميد 

حمر الناب�س تحت ال�صم�س كقلب  البيوت الأ

زقة البي�س التي تتعالى منها اأغاني  عار، بالأ

الغجر وتم�صي فيها عرباتهم، واإلى جوارك 

الكاتدرائي������ة الرائعة بكل كنوزها وبهائها... 

أماك������ن العبادة  وتح������ت ذل������ك العناق بي������ن ا

له هذا الكون الواحد، وتغمرك  المختلف������ة لإ

ديان..  لحظة ت�صامح وحنان وفرح بتعاي�س الأ

ذى  هكذا بنى العرب مجدهم، ل بالحقد والأ

والغطر�صة والنتق������ام... وتهبط من الماأذنة 

أن������ت تتابع غناء مواويلك ال�صامية في قلب  وا

ندل�س«. الأ

- عائ�صة الحّرة: زوجة ال�صلطان محمد بن �صعد )الغالب باهلل( وملكة غرناطة.
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باحث في ال�سيا�سة والقت�ساد ووزير و�سفير �سابق. ❁

مريكية بازار النتخابات الرئا�سية الأ

 د.قحطان ال�سيوفي

❁

يب������دو اأن ب������ازار االنتخاب������ات الرئا�سية 

مريكية ق������د بداأ عملياً قب������ل عام تقريباً االأ

من التاريخ المقرر د�ستورياً االنتخاب رئي�س 

امريكية. وي�ستامريكية. وي�ستاأثر  لدولة الواليات المتحدة االأ

������وع اال�ستع������دادات له������ذه االنتخابات س������وع اال�ستع������دادات له������ذه االنتخابات س������وع اال�ستع������دادات له������ذه االنتخابات  سمو�سمو�

ي������ة بالم�شهد الداخل������ي في الواليات شي������ة بالم�شهد الداخل������ي في الواليات شي������ة بالم�شهد الداخل������ي في الواليات  شالرئا�شالرئا�

ا������ب الما������ب الماألوف والمقرر ينتهي  ������ب المش������ب المش شالمتحدة، وح�شالمتحدة، وح�

تعدادات ه������ذا بانتخاب رئي�س شتعدادات ه������ذا بانتخاب رئي�س شتعدادات ه������ذا بانتخاب رئي�س  ش������م اال�ش������م اال� ������م اال�ش������م اال�ش شمو�شمو�

جدي������د ف������ي اأول ثالثاء من ت�شري������ن الثاني 

مريكيون  االأ اشينتخب  اشينتخب  ينتخب  و� و�شم(،  شم(،  2016( )نوفمبر( 
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�ع�ضاء مجل�س �ع�ضاء مجل�س �لنو�ب، وثلث �أع�ضاء  ل �أ �أي�ضاً ك

�تغر�تغر�ب  تغرضتغرض ضال�ضال� يثي������ر ضيثي������ر ضيثي������ر � ضي������وخ. ومما �ضي������وخ. ومما � ي������وخ. ومما �ضي������وخ. ومما �ض ضل�ضل� مجل�س �

حاضحاضحاً ضلقارئ وجود ثالثين مر�ضلقارئ وجود ثالثين مر� ة لدى ضة لدى ضة لدى � ضلده�ضلده� و�

مريكية من �لحزبين �لجمهوري  ������ة ض������ة ض������ة �الأ ضللرئا�ضللرئا�

م������ر �ل������ذي قد يثير  �لديمقر�لديمقر�ط������ي... و�الأ و�

ل �ضل �ضل �أحدهم  ضن ي�ضن ي� أ أكثر �حتم������االت � ������ة �ض������ة �ض������ة � ضلده�ضلده� �

سبي�������سبي�������س وقد تدف������ع �لواليات  �إل������ى �لبيت �الأ

سلعالم ثمن نق�سلعالم ثمن نق�س خبرته بل ولنقل  �لمتحدة و�

ثمن جهله.

ة ضة ضة  ضلرئا�ضلرئا� ع عل������ى �ع عل������ى �ع عل������ى � �ر�ر رضرض ضل�ضل� ة، ب������ل ضة، ب������ل ضة، ب������ل � ضلمناف�ضلمناف� �

سبي�سبي�س بين  �اللبيت �اللبيت �الأ �لى �لى � إباق �إباق �إ باق �ضباق �ض ضل�ضل� �و �و � أ مريكية، � �الأ

�عاره �عاره �لفيل(،  عاره ضعاره ض ضلجمهوري )و�ضلجمهوري )و� �لحزب �لحزب � �حي �حي � حي ضحي ض ضمر�ضمر�

ع������اره ضع������اره ضع������اره �لحمار(  ضطي )و�ضطي )و� �لديمقر�لديمقر� و�لح������زب �

ابكة بل ضابكة بل ضابكة بل  ضت متع������ددة، ومت�ضت متع������ددة، ومت� تحكمه �عتب������ار�

ومعقدة �أحياناً وهن������اك تناق�ضات تاريخية 

باب ضباب ضباب  ض�ض� ومفارق������ات مختلف������ة �لمناب������ع... الأ

محلية ودولية.

تعدضتعدضتعد�د لالنتخابات  ضمريكي لال�ضمريكي لال� �الهد �الهد �الأ هد ضهد ض ضلم�ضلم� �

ك������وت ووكر( من ضك������وت ووكر( من ضك������وت ووكر( من �لحزب  ضح )�ضح )� ح )�ضح )�ض ضلمر�ضلمر� يظه������ر �

�لجمه������وري، وه������و حاكم والي������ة، ي�ضع في 

�لعمل  ال��ال��اًل ������ �النتخابي مث����النتخابي مث��� مقدم������ة برنامج������ه �

إعلى �إعلى �إلغاء �التفاق �لنووي �لذي عقدته دول 

إن... ويجاهر ب�ضرورة �إن... ويجاهر ب�ضرورة �إعادة  �ير�ير� إ( مع �إ( مع �إ 1+5(

�ير�ير�ن. بالمقابل هناك  إلعقوبات على �إلعقوبات على �إ � سفر�سفر�س

حون م������ن حزبي ضحون م������ن حزبي ضحون م������ن حزبي �لفي������ل و�لحمار على  ضمر�ضمر�

�ير�ير�ن! وما  إي������ن تقع �إي������ن تقع �إ أ ������وض������وض������و�ء بالكاد يعرفون � ضل�ضل� �

ه������ي تفا�صيل التفاق المبرم!! )جيب بو�س( 

مر�صح جمهوري من عائلة بو�س... يعلن في 

برنامجه معار�صته ل�صيا�صة جورج بو�س البن، 

المر�صح )دونالد ترامب( مهرج جمهوري له 

و�صاط الجمهورية... وهو  تاأييد وا�صع في الأ

قليل المعرفة ب�صوؤون ال�صيا�صة الخارجية... 

ويطال������ب ببناء �صور بي������ن الوليات المتحدة 

والمك�صيك بطول )3200( كم، وطرد جميع 

المهاجرين غي������ر ال�صرعيين م������ن الوليات 

المتحدة، علماً باأن لهوؤلء دوراً كبيراً في دعم 

مريكية  اقت�صادات العديد م������ن الوليات الأ

وفي مقدمتها ولي������ة كاليفورنيا التي تقدم 

مريكي، كما  )13%( م������ن الناتج القوم������ي الأ

�ص������ركات �صناعة ال�صيارات  يطالب باإغالق 

مريكية في المك�صيك.  الأ

هيالري كلينتون المر�صحة الديمقراطية 

وزيرة خارجي������ة �صابقاً، وزوجة رئي�س �صابق، 

تعتبر في راأي بع�صهم اأكثر خبرة واعتدالً، 

وتمي������ل للبعد ع������ن المغام������رات الع�صكرية 

الخارجي������ة، وتدعو لدعم الق������وة الع�صكرية 

لتكون قادرة عل������ى التدخل عند ال�صرورات 

الملح������ة... وعلى الرغم من تعاطف، وهوى 

عالم  هيالري كلينتون مع اإ�صرائيل اإل اأن الإ

الليك������ودي ال�صهيوني في الوليات المتحدة 

أ ي�ص������ن حملة م�ص������ادة لكلينتون ويحاول  بدا

خبار عنها....  تزوير الأ
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كم������ا اأن م�صاعدته������ا ال�صابق������ة )هوم������ا 

عابدي������ن( الت������ي تنحدر من اأ�ص������ول �صرقية؛ 

تتعر�س لحمالت اإعالمية قا�صية .ومع ذلك 

تحافظ كلينتون على تقدمها بين المناف�صين 

الديمقراطيين. 

م�صهد م�ص������رح ال�صتع������دادات لل�صباق 

بي�س يك�صف مدى الحتيال  اإل������ى البيت الأ

مريكية،  والمراوغة في اللعبة النتخابية الأ

الدعائي������ة  الحم������الت  ت�صيط������ر  حي������ث 

الالمنطقية على الم�صرح بين المتناف�صين، 

وجميعه������ا تاأخذ بعين العتب������ار الم�صالح 

�صرائيلي������ة والعمل عل������ى ال�صتفادة من  الإ

موارد العالم العربي واإ�صعافه، بل وال�صعي 

مريكي الم�صتمر  لتفتيته... وم������ا الدعم الأ

لما �صمي الربيع العربي وتداعياته ال�صوداء 

عل������ى العديد من ال������دول العربي������ة �صوى 

دليل وا�صح على ذل������ك... وموؤ�صر على ما 

تت�صمن������ه و�صتت�صمنه برام������ج المر�صحين 

مريكي������ة م������ن ع������داء وا�صح،  للرئا�ص������ة الأ

وغير مبا�صر لحرك������ة التحرر العربي بكل 

فر�س  لمحاولت  وا�صتم������رار  مكوناتها... 

مريكي������ة المتراجعة في �صوء  الهيمن������ة الأ

تق������دم القطبية الثنائية من������ذ ما بعد عام 

)2005م(، مع ظهور مجموعة دول بريك�س 

)ال�صين، رو�صيا، البرازيل، الهند، وجنوب 

�صيا�صي������اً، واقت�صادياً...  اأفريقيا( وتاألقها 

أبع������اد بازار  وحت������ى يحيط الق������ارئ بكل ا

مريكية؛ من المفيد  النتخابات الرئا�صية الأ

�صارة اإل������ى اأن �صيا�صة جورج بو�س البن  الإ

أيلول  حداث ا كانت قائمة على ردات فعل لأ

رهابي������ة )2001م(، والتي كانت بدورها  الإ

رهابي على  ارت������داداً لتنظيم القاع������دة الإ

�صانعيه )الولي������ات المتحدة( بمعنى اآخر 

رهاب، وارتداده  �صيا�صة اأمريكا بدع������م الإ

عليه������ا، واإج������راءات ردود الفع������ل لجورج 

بو�س الب������ن بغزو الع������راق واأفغان�صتان... 

أوبام������ا ليعتمد �صيا�صات  ثم ج������اء الرئي�س ا

الت������ردد والنكفاء... وح������رب اأمريكية في 

الخارج بالوكال������ة عن طريق حلفاء اأمريكا 

و�ص������ط الذين  التقليديي������ن ف������ي ال�صرق الأ

رهاب...  دعموا، ويدعمون الإ

ره������اب  اإنَّ التظاه������ر بمكافح������ة الإ

آليات عمل  حالياً، والت������ردد والبطء في ا

مريكي������ة هو نوع من الحركات  دارة الأ الإ

البهلواني������ة ظاهره������ا نوع م������ن النفاق 

الدبلوما�ص������ي الدعائ������ي، وباطنها رغبة 

ره������اب بحجة توفير  ف������ي اإدامة عمر الإ

المناخ������ات المنا�صب������ة لمحاربته خالل 

مريكية  �صنوات طويلة... اإنَّ ال�صيا�صة الأ

أوباما  ف������ي عهد بو�������س البن، وب������اراك ا

بالتتالي تاأخذ طابع العمل الجيو�صيا�صي 

ول، كما  العبث������ي المغامر في عه������د الأ
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تاأخذ طابع التراجع والنكفاء من حيث 

وباما. ال�صكل حالياً في الولية الثانية لأ

مريكا في ال�صرق  العالمة التجاري������ة لأ

أوباما بقدر ما  و�ص������ط م�صوهة في عهد ا الأ

كانت ف������ي عهد جورج دبلي������و بو�س. ربما 

ن بو�س كانت  يكون من الظلم مقارنتهما، لأ

أ�صها غزو  اأخط������اوؤه في اأعماله – عل������ى را

أوباما كان������ت المتناع  الع������راق واأخط������اء ا

فيم������ا يتعلق التعامل م������ع اإرث بو�س. لكن 

تكاليفهما حقيقية.

و�شط والعالم  اأين تقع ق�شايا ال�شرق االأ

العرب���ي ف���ي ب���ازار االنتخاب���ات الرئا�شي���ة 

مريكي���ة؟ تداعي������ات الربي������ع العرب������ي  االأ

ره������اب التكفي������ري... وما  �ص������ود من الإ الأ

رافقه من ا�صته������داف وتدمير لموؤ�ص�صات، 

ومكون������ات الدول������ة الوطني������ة ف������ي العالم 

العربي لتفتيته... وعمليات القتل، والذبح، 

الماليين...  ب������ادة الجماعية وت�صري������د  الإ

على يد داع�س واأخواته������ا من التنظيمات 

رهابي������ة... كل ذل������ك يحظ������ى بمباركة  الإ

�صمني������ة في برام������ج المر�صحي������ن لل�صباق 

بي�س؛ باعتب������ار اأن كل ذلك  اإل������ى البيت الأ

يخدم اأمن اإ�صرائيل... ويجعل العالم ين�صى 

)فل�صطين(.الق�صي������ة العربية المركزية... 

ويحوِّل ق�صايا الع������رب اإلى م�صاكل اقتتال 

أو بين ال������دول العربية... وت�صبح  داخل������ي ا

م�صاكل الالجئين من الدول العربية ق�صايا 

ال�صاعة... بالمقابل يحتل مو�صوع التفاق 

يران������ي حيزاً هام������اً في اأغلب  الن������ووي الإ

الرئا�صية  لالنتخاب������ات  المر�صحين  برامج 

مريكية ول�صيما المر�صح )�صكوت ووكر(  الأ

من الحزب الجمهوري.

اإنَّ معار�صي التفاق النووي في الوليات 

المتحدة بما في ذل������ك المر�صحين للرئا�صة 

ه������م حلف بي������ن لوب������ي ال�صناع������ة، واللوبي 

�صرائيلي، مما يذكر بالتحذير الذي �صبق  الإ

أيزنه������اور( اأن اأطلقه من خطر  ل������� )دواي������ت ا

اأهم  تحالف ال�صناع������ة والع�صك������ر... ولعل 

يراني في  �صفة لمعار�صي التفاق النووي الإ

أنهم موؤيدون للحرب على العراق،  اأمريكا... ا

مريكي  أ�صبه بم�صوار للجي�س الأ أنه������ا كانت ا وا

أنها كلف������ت اأمري������كا اآلف القتلى، وما  م������ع ا

يقارب تريليون دولر. 

مريكية وال�صباق  النتخابات الرئا�صية الأ

خير  بي�س، في ظل العام الأ اإلى البيت الأ

أ�صبه ببازار للمر�صحين من  أوباما، ا دارة ا لإ

الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعر�س 

فيه هوؤلء برامجهم النتخابية من خالل 

حمالت اإعالني������ة دعائية يغل������ب عليها، 

من اإ�صرائيل،  عادة، التروي������ج والحما�س لأ

ومحاربة مكون������ات حركة التحرر العربي 

طالة  أو ال�صعي لإ رهاب، ا باتجاه ت�صجيع الإ
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رهابية.. وبما يوؤدي  عمر التنظيم������ات الإ

لن�صر الفو�ص������ى الخالقة )الت������ي ب�ّصرت 

مريكي������ة كونزاليزا راي�س(  بها الوزيرة الأ

و�صط، وتفتي������ت الوطن  ف������ي ال�ص������رق الأ

العرب������ي، وتغذية ال�صراع������ات الطائفية 

والمذهبية... وكل ما ي�صب في م�صلحة 

الكيان ال�صهيوني... م������ن دون اأن نن�صى 

تكالب المر�صحين على الم�صالح النفطية 

و�صط والمنطقة  مريكية في ال�صرق الأ الأ

العربي������ة ناهي������ك عن التروي������ج لم�صالح 

مريكية.  �صلح������ة الأ �ص������ركات �صناع������ة الأ

ر�صاء الم�صالح  اأي يمي������ل المر�صح������ون لإ

�صحاب مراكز  ال�صيا�صي������ة والقت�صادية لأ

الق������رار ف������ي اأمري������كا: �ص������ركات �صناعة 

�صلحة، �ص������ركات النفط، بيوتات المال  الأ

ف������ي وول �صتري������ت؛ واللوب������ي ال�صهيوني 

الحري�س على اأمن اإ�صرائيل... وكل ق�صايا 

و�صط، والعال������م العربي ينظر  ال�ص������رق الأ

اإليها من خ������الل م�صالح اأ�صحاب مراكز 

أ�صرنا اإليها... ويبقى ال�شوؤال  القرار التي ا

هل ا�شتخدام الق���وة ال�شلبة )الع�شكرية(، 

اأم الق���وة الناعم���ة )الدبلوما�شي���ة( خيارًا 

اإ�شتراتيجيًا اأم تكتيكيًا بالن�شبة للم�شاركين 

بي�ض؟ في ال�شباق اإلى البيت االأ



خبار العلمية تقدم العلم مجموعة منتقاة من الأ

��� ول   2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

رئي�ص الجمعية الكونية ال�سورية. ❁

تقدم العلم
خبار العلمية أ

تقدم العلم
أ

تقدم العلم
جمموعة منتقاة من ال

م . فايز فوق العادة

❁

آثاراً عميقة  نجازات العلمية ا ������ف الخل������ف الخلِّ������ف الإ خل تخل تُ

أو زمان. من هنا  ومديدة ل يحدها م������كان ا

كانت خ�صو�صية الخبر العلمي. يبقى الخبر 

يئاصيئاصيئاً وفاعاًل لفترة غير محدودة.  صالعلمي م�صالعلمي م�

العلمي������ة بديمومة  خب������ار  تتميز بع�������ض الأ

أب������داً عن الذاكرة.  لنها لنها ل تغيب ا إتواجده������ا، اإ إتواجده������ا، 

تاين خير صتاين خير صتاين خير  صين�صين� نجد ف������ي معادلة تاريخي������ة لآ

مث������ال: تكافئ الطاقة جداء الكتلة في مربع 

ف الحياة بعيداصف الحياة بعيداصف الحياة بعيداً صكت�صكت� كت�وء. عندما تكت�وء. عندما تُ وء. عندما تصوء. عندما تص صرعة ال�صرعة ال� رعة ال�صرعة ال�ص ص�ص�

افها ماثالصافها ماثالصافها ماثاًل على  ص اكت�ص اكت� ايبقى نبايبقى نباأ يبقى نبصيبقى نبص صر�ض، �صر�ض، � عن الأ

ال������دوام. نعر�ض فيما يل������ي مجموعة منتقاة 

خبار العلمية. يبدو كل خبر من هذه  م������ن الأ

خب������ار م�ستقاًل عن الفت������رة الزمنية التي  الأ

الى الخبر وكالى الخبر وكاأنه  أثناءها. ينظر المتلقي اإ قل نقل نُقل ا

ٍرح من وقٍترح من وقٍت قريب. رح من وقتطرح من وقتُط
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التحكم بطيران الحمام:

قال علم������اء �صينيون اإنه������م نجحوا في 

تجرب������ة لتوجيه طي������ران الحم������ام عن بعد 

اإلكتروني������ة. زرع العلماء  تخدام تقني������ة صتخدام تقني������ة صتخدام تقني������ة  صبا�صبا�

اأقطاباً كهربائية في دماغ حمامة كي يتمكنوا 

أو  ا اراصاراصاراً ص وي�ص وي� أثناء الطيران يميناً من توجيهه������ا ا

الء العلماء قد والء العلماء قد وؤالء العلماء قد  وفل. كان هوفل. كان ه فل. كان هصفل. كان هص ص�ص� على واالأ اإلى االأ

اأجروا تجارب مماثلة ناجحة على الفئران.

وء ال�شم�س:شوء ال�شم�س:شوء ال�شم�س: شقوة �شقوة �

كل صكل صكل  ص������وا ب�ص������وا ب� ������وا ب�ص������وا ب�ص صن يقي�صن يقي� أ تط������اع العلم������اء صتط������اع العلم������اء صتط������اع العلم������اء ا صا�صا�

ّم�������س التي تغّير من م�������س التي تغير من م�������س التي تغّير من  م�������س التي تغيصم�������س التي تغيص صوء ال�صوء ال� وء ال�صوء ال�ص ص������ر قوة �ص������ر قوة � ������ر قوة �ص������ر قوة �ص صمبا�صمبا�

اء. صاء. صاء.  صو �صخور الف�صو �صخور الف� أ رعة دوران كويكبات صرعة دوران كويكبات صرعة دوران كويكبات ا ص�ص�

م�س بدفع الكويكبات برفق صم�س بدفع الكويكبات برفق صم�س بدفع الكويكبات برفق  صوء ال�صوء ال� وء ال�صوء ال�ص صيقوم �صيقوم �

طوحها صطوحها صطوحها  ص������وء على �ص������وء على � ������وء على �ص������وء على �ص صل������دى امت�صا�صها ال�صل������دى امت�صا�صها ال�

عاعه وهي تدور صعاعه وهي تدور صعاعه وهي تدور  ص�ص� إم�س ثم اإ إم�س ثم  م�س ثم صم�س ثم ص صواجه������ة لل�صواجه������ة لل� واجه������ة لل�مواجه������ة لل�ُم م�م� �ال�ال

ئيل يعادل صئيل يعادل صئيل يعادل  صثير ارتدادي �صثير ارتدادي � الى تالى تاأ دي ودي وؤدي اإ وبما يوبما ي

إدف������ع محرك �صغي������ر. اإنَّ طلي الكويكبات  إدف������ع محرك �صغي������ر. 

سبي�������سبي�������س يلغي  سر�������سر�������س باالأ الخط������رة على االأ

اراتها صاراتها صاراتها  ص������ر بالتالي من م�ص������ر بالتالي من م� ������ر بالتالي من م�ثير ويغي������ر بالتالي من م�ثير ويغيِّ ِّثير ويغيِّ
أ اهذا التاهذا التا

سر�سر�س. فيبعدها عن االأ

حي للتدفئة:شحي للتدفئة:شحي للتدفئة: رف ال�شرف ال�شرف ال� مياه ال�

س الخبراء في بع�س الخبراء في بع�س البلدان ال�صناعية  بداأ

أنفاق  تخ������دام منظوم������ات خا�صة ف������ي صتخ������دام منظوم������ات خا�صة ف������ي صتخ������دام منظوم������ات خا�صة ف������ي ا صبا�صبا�

س تق������وم بامت�صا�س تق������وم بامت�صا�س الحرارة من  سر�سر�س تحت االأ

أنابيب  بكة من صبكة من صبكة من ا صل������ى �صل������ى � البالوعات وتحويلها اإ

المياه ال�صاخنة التي تغذي م�صاحات �صكنية 

وا�صعة. يوفر هذا الم�صروع كميات كبيرة من 

الطاقات الم�صتخدمة في التدفئة.

اكت�شاف حلقة مفقودة:

يقول العلماء اإنَّهم اكت�صفوا بقايا اأحفورية 

ف������ي �صمال كندا قد ت�صكل دلياًل على انتقال 

�صم������اك اإلى الحياة على  أنواع معينة من الأ ا

حافير  الياب�صة في الع�صور الغابرة. تعود الأ

المكت�صف������ة اإلى ف�صائل م������ن الكائنات ت�صبه 

�صم������اك وتت�ص������ارك ف������ي خ�صائ�صها مع  الأ

التما�صي������ح وقد وجدت �صب������ه مكتملة ويبلغ 

طول اإحداها نحو ثالثة اأمتار.

انهيارات جليدية على كوكب المريخ:

التقط اأح������د الم�صابر الف�صائية �صوراً 

رائع������ة لنهي������ارات جليدي������ة ف������ي منطقة 

القط������ب ال�صمال������ي م������ن كوك������ب المريخ. 

حدثت النهي������ارات من قم������ة جبل يرتفع 

نحو )�صبعمئة متر( ويك�صو قمته جليد غاز 

ا �صفوح الجبل فتتكون من جليد  مَّ
أ الفحم. ا

الم������اء وغب������ار وتربة �صوداء. ح������دث اأحد 

النهيارات عندم������ا انف�صلت كتلة جليدية 

من اأعلى الجبل وانزلقت فاأحدثت عا�صفة 

غباري������ة امتدت نحو مئت������ي متر كما تناثر 

الجليد على مدى مماثل.
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ر�ض: كواكب �شبيهة بالأ

�صعة تحت  بين������ت الدرا�صات المجراة بالأ

الحمراء على مجرة درب التبانة التي تنتمي 

اإليها ال�صم�س اأن �صحباً كثيفة من الغبار تطوِّق 

النجوم ال�صبيهة بال�صم�س. تتراوح ن�صبة هذه 

النجوم من ع�صرين بالمئة اإلى �صتين بالمئة 

من مجمل نجوم المجرة. يدر�س العلماء هذه 

ال�صحب بدقة في محاولة لتكوين ت�صور عن 

التاري������خ المبكر للمنظومة ال�صم�صية. يعتقد 

العلم������اء اأن معظم هذه ال�صحب في طريقها 

ر�س. اإلى التكاثف لتكوين كواكب �صبيهة بالأ

اأقدم تابع �شنعي:

بداأ ع�صر الف�صاء باإطالق �صبوتنيك في 

ول عام )1957م(. لكن  الرابع من ت�صرين الأ

اأقدم تاب������ع �صنعي ما زال ف������ي مداره حول 

ر�������س هو فانغ������ارد )1( ال������ذي اأطلق في  الأ

آذار من العام )1958م(. اعتمد التابع  )17( ا

ر�س  ول مرة �صكل الأ الطاقة ال�صم�صية ودر�س لأ

وحجمها وغالفها الجوي. نظراً ل�صغر كتلة 

التابع فقد اندف������ع نحو مدار مرتفع ي�صمن 

ة  ر�س لعدَّ له ال�صتمرار في الدوران حول الأ

قرون تالية.

اكت�شاف �شمكة غريبة:

رخبيل  اكت�صف العلماء في اإحدى جزر الأ

ندوني�صي �صمكة غريبة وفريدة من نوعها  الأ

�صماك البحرية بعيونها التي  وتختلف عن الأ

خرى اإذ اإنها توجد  �صماك الأ ل ت�صبه عيون الأ

أنها ت�صمح لل�صمكة  في مقدمة الراأ�س كم������ا ا

ن�صان.يتميز  بقيا�س العمق تماماً كما يفعل الإ

ج�ص������م ال�صمكة بالنعومة والليونة بما يمكنها 

م������ن النزالق �صريع������اً والختباء وهذا يف�صر 

ن. �صبب عدم اكت�صافها حتى الآ

طاقة الهيدروجين:

كان اأحد العلماء يحاول تحلية كمية من 

المياه المالحة بتعري�صها لموجات اإ�صعاعية 

من جهاز خا�س �صممه لمعالجة ال�صرطان. 

اكت�صف ه������ذا العالم اأن الموج������ات ت�صببت 

باإح������راق هيدروجين المي������اه. يجري العالم 

ن درا�صات ع������ن اإمكانية ا�صتغالل الطاقة  الآ

المنبعثة عن احتراق الهيدروجين والتحقق 

فيم������ا اإذا كان ا�صتخدامه������ا ف������ي ال�صيارات 

�صعة باإ�صع������اف روابط  ممكن������اً. ت�صبب������ت الأ

جزيئات الماء وتحرير الهيدروجين.

ان�شياب الماء اإلى اأعلى:

من المع������روف اأن الماء يندف������ع من�صاباً 

أ�صفل. ا�صتطاع بع�س العلماء  م������ن اأعلى اإلى ا

تحريك الم������اء باتجاه معاك�س. و�صعوا لوحاً 

بال�صتيكي������اً مائاًل بنب�صات ذات تردد معين. 

اأ�صب������ح بمق������دور الم������اء في �صي������اق الحالة 

أ�صر الجذب  الطنينية الناجمة اأن يتحرر من ا
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على.  الثقال������ي واأن تندفع قطرات������ه نحو الأ

يقول هوؤلء العلماء اإن النب�صات غيرت �صكل 

قطرات الم������اء والقوى الموؤث������رة فيها. اأدى 

ان�صغاط قطرات الماء ب�صبب النب�صات اإلى 

على. توليد قوة مح�صلة دفعتها نحو الأ

تاأكيد جديد لنظرية الن�شبية:

من جدي������د يع������ود العلم������اء للبحث عن 

تاأكيد اإ�صاف������ي ل�صحة نظرية الن�صبية، فقد 

آين�صتاين  اأعلن عدد من الباحثين اأن معادلة ا

التاريخية التي تن�س على اأن الطاقة ت�صاوي 

جداء الكتلة في مربع �صرعة ال�صوء �صحيحة 

اإل������ى �صبع مرات������ب بعد الفا�صل������ة الع�صرية. 

انط������وت التجربة التي اأجراها الباحثون في 

أ�صعة غاما المنطلقة  هذا ال�صياق على قيا�س ا

من ذرات الكبريت وال�صيليكون وتحديد كتل 

طالق. النوى قبل وبعد الإ

وفاة �شلحفاة معّمرة:

توفي������ت �صلحفاة معّمرة في حديقة حيوان 

أو�صترالية. بلغ عمر ال�صلحفاة المتوفاة )176(  ا

عاماً. كانت �صلحفاة معّمرة اأخرى قد �صبقتها 

اإل������ى الموت وكان عمره������ا )188( عاماً. كان 

عمر ال�صلحفاة المتوفاة خم�س �صنوات عندما 

زار داروين جزر الغال باغو�س وا�صطحب معه 

ال�صلحفاة عل������ى متن ال�صفينة التي ا�صتخدمها 

لدرا�صة نماذج الحياة حول العالم.

تطوير وقود جديد لل�شيارات:

أ العلماء ف������ي الهند بتطوي������ر خاليا  ب������دا

وقود الهيدروجي������ن م�صتخدمين التكنولوجيا 

الخا�صة بوقود ال�صواريخ التي تنقل المركبات 

اإل������ى الف�صاء. يقول ه������وؤلء العلماء اإن نجاح 

تكنولوجي������ا الوقود الت������ي طوروها في مجال 

ال�صواريخ قد �صجعهم على الم�صي قدماً في 

تاأمين بديل عن النفط لت�صغيل ال�صيارات.

تحويل خاليا جلدية اإلى خاليا جذعية:

حقق العلماء اإنجازاً كبيراً بتحويل خاليا 

جلد ب�صري اإلى خاليا جذعية مما قد يمهد 

مرا�س  الطريق لبتكار و�صائل عالج جديدة لأ

والزهايمر.  وال�صك������ري  كال�صرطان  مختلفة 

تكمن اأهمي������ة الخاليا الجذعية في اإمكانية 

تحولها اإلى )220( نوعاً مختلفاً من الخاليا. 

نجاز بتحويل الخاليا اإلى خاليا جذعية  تم الإ

أربع جينات مختلفة اإلى  عن طريق اإدخ������ال ا

الخاليا الجلدية بو�صاطة فيرو�س.

فئران لمقاومة ال�شرطان:

أنهم نجحوا باإنتاج �صاللة  اأعلن العلم������اء ا

أنواع  �صد ا من الفئران اأبدت مقاومة كبيرة لأ

ال�صرطان. اأدى حقن خالي������ا الدم البي�صاء 

الت������ي ا�صتخل�صت من اأفراد ه������ذه ال�صاللة 

ونقل������ت اإلى فئران المختب������رات العادية اإلى 

خيرة م������ن ال�صرطان. يعكف  وقاية ه������ذه الأ
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ن على درا�صة الجينات التي تمنح  العلماء الآ

الفئران هذه المقاومة.

الدلفين لها اأ�شماوؤها الخا�شة:

نَّ الدلفي������ن تتوا�صل 
أ اكت�ص������ف العلماء ا

مع بع�صها البع�س باأ�صماء خا�صة. ت�صتطيع 

الدلفي������ن التعرف على غيرها من الف�صيلة 

نف�صها ويمتاز كل منها بهوية خا�صة. اإن لهذا 

الكت�صاف اأهمية كبيرة، اإذ كان من المعتقد 

ن اأن ه������ذه المق������درة تقت�صر على  حت������ى الآ

ن�صان فقط. الإ

اأبحاث جديدة ل�شترجاع الذاكرة:

ر العلم������اء طريقة جدي������دة لقراءة  ط������وَّ

فكار بالعتماد عل������ى نظم م�صح الدماغ.  الأ

�صخا�س  نج������ح العلماء بذلك في م�صاعدة الأ

للتنقيب ع������ن ذكرياتهم بعد توفير الظروف 

المالئم������ة لت�صكيل نمط تفكي������ر في الدماغ 

مماثل للنم������ط الذي يت�صكل عن������د التقاطه 

�صي������اء به������دف تذكره������ا. ق������د تفيد هذه  الأ

�صخا�س  بح������اث عل������ى نح������و خا�������س الأ الأ

الم�صابين بمر�س الزهايمر.

ولى خارج  اكت�ش���اف عنا�ش���ر الحي���اة الأ

المجموعة ال�شم�شية:

أ�صا�صية للحياة  ر�صد العلم������اء عنا�ص������ر ا

داخ������ل غبار كوني يحوم ح������ول نجم جديد. 

�صالف  تتك������ون العنا�ص������ر المكت�صفة م������ن الأ

الغازي������ة للحمو�س النووي������ة وبروتين واحد. 

يقع النجم الوليد عل������ى م�صافة )375( �صنة 

�صوئية عن ال�صم�س. يماثل النجم مع �صحابته 

ولية للمجموعة ال�صم�صية  البدئية الحالة الأ

التي �صادت قبل )5000( مليون �صنة. ال�صنة 

ال�صوئية وحدة لقيا�������س الم�صافات الكونية 

ت�ص������اوي الم�صافة التي يقطعه������ا ال�صوء في 

�صنة زمنية كاملة مرتحاًل ب�صرعته المعهودة 

ثالثمئ������ة األف كم في الثاني������ة. تكافئ ال�صنة 

ال�صوئية نحو ع�صرة مليون مليون كم.

ر�شد الحركة داخل الخلية الحية:

تمكن العلماء من ت�صوير الخاليا الحية 

بعاد الثالثة حيث ظهرت اأدق التفا�صيل  بالأ

وتم ر�ص������د الحركة داخل الخالي������ا الحيَّة. 

ا�صتخدم العلماء لهذه الغاية تقنيات الت�صوير 

التوموغراف������ي. طبق العلم������اء مبا�صرة هذا 

أنواع ال�صرطان مما  الختراع لدرا�صة بع�س ا

مّكنهم من معرفة التركيبة الداخلية للخلية 

وتحديد وف�صل عدد من الخاليا ال�صرطانية 

ال�ُمن�صطة للمر�س والتي ت�صهم في انت�صاره.

ر�ض: األما�ض من عمر الأ

قال علم������اء اإنهم عثروا على قطع من 

أو�صتراليا يُعتقد اأن عمرها  لما�س ف������ي ا الأ

ر�س. يعني ذل������ك اأن كوكب  من عم������ر الأ
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ر�س ق������د تب������رد ب���اأ�صرع مم������������ا ك���ان  الأ

نَّ ن�صبة كبيرة 
أ يُت�ص������ور �صابق���اً. ل�ص������ك ا

ر�س كانت عب������ارة عن كتلة  م������ن �صطح الأ

هائلة من الحمم البركانية الملتهبة. خل�س 

العلماء اإلى ا�صتنتاج مفاده اأن هذه القطع 

ت�صكلت بع������د )300( مليون �صنة فقط من 

ر�س ال������ذي حدث قبل )4600(  ت�صكل الأ

مليون �صنة.

اأبحاث الوعي المعا�شرة:

م������اذا يعني بالن�صبة للكائ������ن الب�صري اأن 

يكون واعي������اً يفكر وي�صع������ر بالعواطف واأن 

تكون له تجربة ذاتية مع العالم. يقول علماء 

البيولوجي������ا اإن كامل التجربة الذاتية لي�صت 

اأكثر من �صلوك مجموعة وا�صعة من الخاليا 

الع�صبية وج�صيماته������ا المرافقة، اأما علماء 

الفيزي������اء الكوانتية فيقول������ون اإننا لن نفهم 

الدماغ قبل اأن نكّون فهماً دقيقاً للج�صيمات 

ولية حيث ربم������ا تن�صاأ الم�صاعر والوعي.  الأ

يق������ول فريق اآخر من العلم������اء اإننا لن نفهم 

ننا واعون.  أبداً ماهي������ة الوعي بب�صاط������ة لأ ا

بحاث من دون توقف وربما ت�صهد  ت�صتمر الأ

راء. اإ�صافات جديدة اإلى هذه الآ

ال�شلوك والوراثة:

يبح������ث العلماء ع������ن روؤي������ة معقولة 

وواقعية لدواف������ع ال�صلوك الب�صري: روؤية 

تمزج البيئ������ة والوراث������ة بطرائق معقدة 

وغي������ر متوقع������ة. يق������ول بع�������س العلماء 

اإن العوام������ل الوراثية تف�ص������ر ما تتراوح 

ن�صبت������ه من ثالثين اإلى �صبعين بالمئة من 

ال�صمات ال�صلوكية عند الب�صر وفي كثير 

من الحالت تكون ن�صبة ال�صببية الوراثية 

للعلل الفيزيائية اأعلى. لقد تراجعت اإلى 

حد كبير وجه������ة النظر القائلة اإن البيئة 

والظ������روف المو�صوعية هم������ا المحرك 

ن يعيِّنوا 
لل�صلوك وبات على العلماء اليوم اأ

الدور المحدود لهما في ال�صلوك.

ن�شاأة الحياة:

أنه باإ�صافة طاقة  يعرف العلماء اليوم ا

أو كهرباء اإلى مزيج من  عل������ى �صكل حرارة ا

المواد �صبيه بم������ا كان �صائداً في الغالف 

ر�������س يُمك������ن اإنتاج  الج������وي المبك������ر لالأ

جزيئات من النمط الذي نجده في الن�صج 

أنه كان بمقدور  أي�صاً ا الحية، كما يعرفون ا

هذه العملي������ات اأن تحوِّل محيطات العالم 

في زمن جيولوج������ي ق�صير اإلى مزيج من 

الجزيئات فيما يُع������رف بالح�صاء البدئي. 

لية التي �صببت  يرّكز العلم������اء على فهم الآ

ن�صوء خلية توالدي������ة مكتفية بذاتها. ربما 

ينج������ح العلماء في وقٍت لي�س ببعيد باإنتاج 

�صيء مماثل في المختبر.
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ة: ا�شتن�شاخ قطط م�شعَّ

قام علماء با�صتن�صاخ قطتين ت�صعان باللون 

�صعة فوق  حمر عندما يجري تعري�صهما لالأ الأ

البنف�صجي������ة. كان������ت ثالث قط������ط اأخرى قد 

ا�صتن�صخت تحمل جينات يُمكن اأن تفرز بروتيناً 

بلون اأحم������ر يجعلها تتوهج وت�صع في الظلمة. 

مر هو اإدخال جينات غريبة  اإن م������ا يهم في الأ

مر الذي جع������ل العلماء  أثن������اء ال�صتن�ص������اخ الأ ا

الم�صرفين على هذه التجارب يوؤكدون اإمكانية 

ا�صتخدام التقنية نف�صها للم�صاعدة في الق�صاء 

مرا�س الوراثية. على الأ

العالمة ماري كوري:

لعبت م�������اري �صك�����لودوف�صكا ك������وري -

أة بولونية ق�صت معظم حياتها في  وهي امرا

أ�صا�صياً في الدرا�صات المبكرة  فرن�صا- دوراً ا

�صعاعي كم������ا اكت�صفت عن�صري  للن�ص������اط الإ

الرادي������وم والبولونيوم وفازت مرتين بجائزة 

�صعاعي  نوبل. اأدت تجاربها على الن�صاط الإ

أة  اإل������ى وفاتها في النهاي������ة. كان العداء للمرا

العالم������ة ومقاومته������ا قوياً جّداً ف������ي اأواخر 

أنه على الرغم  القرن التا�صع ع�صر اإلى درجة ا

من فوز ماري كوري مرتين بجائزة نوبل فلم 

أكاديمية العلوم الفرن�صية.  ت�صبح ع�صواً في ا

كان������ت ماري كوري ال�صخ�������س الوحيد الذي 

فاز بجائزة نوبل مرتين.

فجوة في الف�شاء الكوني:

ا�صتخدم الفلكيون منظومة من العواك�س 

الراديوي������ة ال�صخمة ل�صبر ت������وزع المادة في 

حيز من الف�صاء. اكت�صف الفلكيون لده�صتهم 

لف مليون �صنة  اأن بقع������ة من الف�صاء تمتد لأ

أثر للمادة. لحظ  �صوئية تخلو تماماً من اأي ا

الفلكيون انخفا�صاً ملحوظاً في درجة حرارة 

�صعاعية الكونية في تلك البقعة. الخلفية الإ

نمو الدينا�شورات:

اكت�صف العلم������اء اأن الدينا�صورات كانت 

أنه������ا كانت تُنجب في  تنم������و ب�صرعة كبيرة وا

الثامن������ة من العم������ر قب������ل اأن ي�صل حجمها 

اإل������ى حج������م البالغين. وعلى الرغ������م من اأن 

الدينا�ص������ورات من �صاللة الزواحف وارتقت 

لت�صبح من الطيور فاإنها كانت تنمو ب�صرعة 

كبيرة. خل�س العلماء اإلى هذه ال�صتنتاجات 

بعد حفريات وا�صعة اكت�صف������وا بعدها بقايا 

كثيرة للدينا�صورات.

هل تتحدث النباتات؟

عثر العلماء على دليل يثبت اأن النباتات 

تتب������ادل المعلوم������ات فيما بينه������ا. بث نبات 

روائ������ح معينة اإلى نبات اآخر بهدف التحذير 

فات. راقب الباحثون  من التعر�س لبع�س الآ

أنه ي�صارع باإفراز  نبات ال�صويالء ولحظ������وا ا

رائح������ة عابرة عندم������ا يُ�صاب م������ن اإحدى 
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الح�ص������رات ال�صارة واأن ه������ذه الرائحة اأدت 

اإلى ردود فعل دفاعية لدى التبغ البري.

الفلك وعلم الحياة:

أ�صم������اك القر�������س الحوتي������ة في  تعي�������س ا

المناطق المدارية. يقول العلماء اإنَّ البقع على 

اأج�صامها تقي جلودها من مخاطر المحيط. 

عالم العلمي المتخ�ص�ص������ة التالية على �صبكة  خب������ار العلمية من مواقع الإ - ت������م انتق������اء هذه المجموعة من الأ

نترنيت: الإ

1- Universe Today.

2- Physicsworld.

3- Biolugy News.

4- Evolution News.

المراجع

�صواء عبر القبة  ي�صبه توزع تلك البقع توزع الأ

ال�صماوية التي تزينها نجوم الليل. هكذا عمد 

العلماء اإلى ا�صتخدام برنامج حا�صوبي خا�س 

بدرا�صة توزع النجوم على القبة ال�صماوية في 

�صماك  بحث توزع البق������ع على اأج�صام تلك الأ

أ�صهل. ن من ت�صنيفها ب�صكل ا بما يُمكِّ
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باحث ومترجم. ❁

�شعة غري املرئية الأ

وهدان وهدان
❁

������وء هو م�صدر ص������وء هو م�صدر ص������وء هو م�صدر  صن ال�صن ال� أ لم به صلم به صلم به ا ص م������ن الم�ص م������ن الم�

رية صرية صرية  ص العين الب�ص العين الب� إنواعها واإنَّ إنواعها و أ عة بمختلف صعة بمختلف صعة بمختلف ا ص�ص� الأ

م������ى بالنطاق المرئي صم������ى بالنطاق المرئي صم������ى بالنطاق المرئي  صت������درك وتب�صر ما ي�صت������درك وتب�صر ما ي�

بكيتها من دون الحاجة صبكيتها من دون الحاجة صبكيتها من دون الحاجة  صعة من خالل �صعة من خالل � عة من خالل �صعة من خالل �ص ص�ص� اللاللالأ

نَّ
اأ ائ������ل صائ������ل صائ������ل اإظهار له������ا، اإل صتخدام و�صتخدام و� تخدام و�صتخدام و�ص صل������ى ا�صل������ى ا� اإ

ع������ة غير مرئي صع������ة غير مرئي صع������ة غير مرئي  ص�ص� اآخر من الأ هناك نطاق������اً

ائل صائل صائل  صتخدام و�صتخدام و� تخدام و�صتخدام و�ص صلى ا�صلى ا� إللعي������ن المجردة يحتاج اإ إللعي������ن المجردة يحتاج 

اإظهار حتى تدركه وتب�صره، وهذا الجزء من 

عة غير المنظورة، صعة غير المنظورة، صعة غير المنظورة،  ص�ص� مى بالصمى بالصمى بالأ صعة هو ما ي�صعة هو ما ي� عة هو ما ي�صعة هو ما ي�ص ص�ص� الأ

������ل التقدم العلم������ي والتكنولوجي في ص������ل التقدم العلم������ي والتكنولوجي في ص������ل التقدم العلم������ي والتكنولوجي في  صوبف�صوبف�

عة صعة صعة  ص�ص� ع������ة صع������ة صع������ة اأ�صبح لهذا النوع من الأ ص�ص� مجال الأ
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عة في �شتى مجاالت الحياة، شعة في �شتى مجاالت الحياة، شعة في �شتى مجاالت الحياة،  شتخدامات وا�شتخدامات وا� تخدامات وا�شتخدامات وا�ش شا�شا�

تخدامها ف������ي المجاالت الطبية شتخدامها ف������ي المجاالت الطبية شتخدامها ف������ي المجاالت الطبية  شفقد تم ا�شفقد تم ا�

مني������ة والجنائية، ومن اأهم  ناعي������ة واشناعي������ة واشناعي������ة واالأ شوال�شوال�

بح لها شبح لها شبح لها  ش�ش� �شعة غير المنظورة التي اأ أن������واع االأ ا

امنية يامنية ياأتي  عاشعاشعاً في المجاالت االأ ش وا�ش وا� تخداماشتخداماشتخداماً شا�شا�

�شعة  �شعة تحت الحمراء واالأ في المقدمة االأ

ينية.شينية.شينية. ش�شعة ال�ش�شعة ال� جية واشجية واشجية واالأ شفوق البنف�شفوق البنف�

�شعة تحت الحمراء الأ

ية غير شية غير شية غير  شه������ي الموج������ات الكهرومغناطي�شه������ي الموج������ات الكهرومغناطي�

درها شدرها شدرها  ش�شعة المنظورة وم�ش�شعة المنظورة وم� المنظورة التي تلي االأ

در حراري شدر حراري شدر حراري  شي م�شي م� وء ال�شم�س وشوء ال�شم�س وشوء ال�شم�س واأ شفي الطبيعة �شفي الطبيعة �

ل عليها شل عليها شل عليها  شول عليها ويح�شول عليها ويح� ول عليها ويح�شول عليها ويح�ش ش للح�ش للح� دراشدراشدراً شيعتبر م�شيعتبر م�

اخنة شاخنة شاخنة  شام ال�شام ال� ام ال�شام ال�ش شج�شج� م������ن الحرارة الم�شعة م������ن االأ

ابيح شابيح شابيح  شنارة الخاطفة ومن الم�شنارة الخاطفة ومن الم� ومن اأجه������زة االإ

الكهربائية ويبلغ ط������ول موجتها من )7000-

ت������روم، ومن المعلوم شت������روم، ومن المعلوم شت������روم، ومن المعلوم اأن هذه  شنغ�شنغ� أ 1000000( ا

طدامها شطدامها شطدامها  شية عند ا�شية عند ا� ية عند ا�شية عند ا�ش شالموجات الكهرومغناطي�شالموجات الكهرومغناطي�

طدمت شطدمت شطدمت  ش������م الذي ا�ش������م الذي ا� ������م الذي ا�ش������م الذي ا�ش ش رد فعل مواد الج�ش رد فعل مواد الج� اف������اف������اإنَّ

اأجزاء  سو يمت�سو يمت�س م������اح بمروره������ا شم������اح بمروره������ا شم������اح بمروره������ا اأ شما ال�شما ال� ب������ه اإ

سمنه������ا ويحتفظ به������ا لبع�سمنه������ا ويحتفظ به������ا لبع�س الوق������ت ثم يقوم 

اباباإ�شعاعه������ا على هيئة موج������ات حرارية وهذه 

تخدام شتخدام شتخدام  شجيلها با�شجيلها با� جيلها با�شجيلها با�ش شالموجات الحرارية يمكن ت�شالموجات الحرارية يمكن ت�

تخدام شتخدام شتخدام  شمكن با�شمكن با� ة وقد شة وقد شة وقد اأ شكاميرات حرارية خا�شكاميرات حرارية خا�

ه������ذه الكاميرات الحرارية التعرف على كمية 

الحرارة المنبعثة م������ن كل مادة وهو ما اأطلق 

عليه مجازاً الب�صمة الحرارية للمادة، وب�صبب 

ه������ذه الخوا�������س والتطبيق������ات العلمية لهذا 

�صعة تع������ددت اأنماط ا�صتخدامها  النوع من الأ

فراط في  منية والجنائية لإ ف������ي المجالت الأ

الحر�������س من عدم اكت�صافه������ا ولكن في حالة 

ال�صتباه بذلك يتم من خالل الت�صوير الجوي 

�صعة تحت الحم������راء تحديد اأماكن وجود  بالأ

النبات������ات المخ������درة ومعرفته������ا ب�صبب تباين 

فالم  الب�صم������ة الحرارية الت������ي ت�صت�صعرها الأ

�صعة تح������ت الحمراء. ومن اأهم  الح�صا�صة لالأ

�صعة: ا�صتخدامات هذه الأ

� – عمليات المراقبة والروؤية الليلية:

 يتم من خالل ا�صتخ������دام اأجهزة الروؤية 

�صع������ة تحت الحمراء  الليلي������ة التي تعمل بالأ

تمكين رج������ال البحث من القي������ام بعمليات 

�صعة تحت  المراقبة والروؤية الليلية اإذ اإنَّ الأ

الحم������راء المنعك�ص������ة من تح������ركات اأفراد 

معينين تجري مراقبته������م تمكن من روؤيتهم 

م������ن دون اأن ي�صعروا بذل������ك من خالل هذه 

أي�صاً.  جهزة كما يمكن ت�صويرهم ا الأ

� – التع���رف عل���ى وج���ود اأحي���اء تح���ت 

نقا����ض في ح���وادث االنهي���ارات والتعرف  االأ

حياء في ح���وادث الطائرات  عل���ى اأماك���ن االأ

وال�شفن:

حياء تحت  �صخا�������س الأ تُولِّ������د اأج�صام الأ

جهزة  نقا�������س اإ�صعاع������اً حرارياً يمك������ن لأ الأ
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الب�صم������ة الحرارية ا�صت�صع������اره والذي يكون 

�صع������اع الح������راري للمكان  مختلف������اً ع������ن الإ

نف�ص������ه وبذلك يمكن تحديد اأماكنهم وكونهم 

عل������ى قيد الحي������اة. وكذلك تت�ص������م حوادث 

الطائ������رات وال�صفن بتناث������ر �صحاياها على 

م�صاف������ات متباعدة ويمكن من خالل التباين 

في درجات الحرارة المنبعثة من اأج�صامهم 

والو�صط الموجودين فيه با�صتخدام الكاميرا 

الحراري������ة المحمولة جوا تحدي������د اأماكنهم 

والعمل على اإنقاذهم. 

�– معاين���ة م�ش���ارح الجرائ���م وتحدي���د 

اأماكن اإخفاء بع�ض اأدوات الجريمة:

ت�صتخ������دم الكامي������رات الحراري������ة في 

ت�صوي������ر م�ص������رح الجريمة بع������د ارتكابها 

ثار التي  بوقت منا�ص������ب للتعرف عل������ى الآ

تركها الجن������اة خلفهم وخا�صة ذات التاأثير 

الحراري، كما ويمكن اأي�صاً تحديد اأماكن 

اإخف������اء بع�������س اأدوات الجريمة با�صتخدام 

تل������ك الكامي������رات التي تمكن م������ن تمييز 

الب�صمة الحرارية للمكان المخباأ فيه تلك 

دوات ذاتها  دوات والب�صمة الحرارية لالأ الأ

مما ي�صهل عملية �صبطها. 

لوان  ن�شج���ة ذات االأ �- مقارن���ة اأن���واع االأ

المت�شابهة:

نَّ بع�س 
أ يمكن في حالة قي������ام �صك في ا

ن�صج������ة تنتم������ي لجزء واحد م������ن الثياب  الأ

كم������ا في حال������ة ح������دوث قطع ج������زء منها 

أو  أثناء الت�صلق ا أو ا نتيج������ة عملية المقاوم������ة ا

الهرب اأو حوادث ال�صيارات اأن يتم فح�صها 

�صع������ة تح������ت الحمراء الت������ي تظهر فيما  بالأ

اإذا كان الن�صيج������ان ينتمي������ان لقطعة واحدة 

أم اأن هناك اختالف������اً بينهما حتى واإن كان  ا

نَّ لونها واحد وذلك 
أ الظاهر للعين المجردة ا

لخت������الف المواد ف������ي امت�صا�������س واإ�صعاع 

أو الحمراء المنعك�صة مما  �صعة الحرارية ا الأ

يمكن من اإجراء المقارنة. 

�شعة فوق البنف�شجية: الأ

�صعة غي������ر المنظورة وتوجد  ه������ي من الأ

أ�صعة ال�صم�س واأهم  بوفرة ف������ي الطبيعة في ا

م�صادره������ا م�صابي������ح غ������از الزئب������ق ذات 

ال�صغوط المختلفة حيث يح�صل من خاللها 

�صعة الق�صيرة  على مج������الت مختلفة من الأ

والمتو�صطة والطويلة حيث يبلغ طول موجتها 

أنغ�صتروم. وتتميز هذه  من )1000 – 4000( ا

�صعة من خالل تاأثيرها على بع�س المواد  الأ

أل������ق )التوهج( التي  م������ن خالل خا�صي������ة التا

تحدثه������ا للمواد عند تعري�صه������ا لها اأو عند 

�صقوطها عليها فتظهر تلك المواد متوهجة 

�صلي، ومن اأنماط  ذات لون بخالف لونها الأ

منية  �صعة في المجالت الأ ا�صتخدام تلك الأ

ما يلي: 
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ثار الخفية:  �– اإثبات وجود المواد واالآ

يتخل������ف ع������ادة ع������ن بع�س الح������وادث 

آثار ل تكون ظاهرة للعين المجردة  والجرائم ا

ول يمك������ن التع������رف على وجوده������ا بالطرق 

العادي������ة لمعاينة م�ص������رح الحادث ويكون من 

�صعة  ثار ما يتاأثر باإ�صقاط هذه الأ بين هذه الآ

ثار  ماكن التي يرج������ح وجود هذه الآ عل������ى الأ

ث������ار اإذا كانت 
بها فتح������دث تاألق������اً بتلك الآ

طبيع������ة مادتها ت�صمح بذل������ك مما يمكن من 

تحديد مكانها، وتلعب هنا خبرة ودور الخبير 

الجنائي دوراً كبيراً في النتائج المرجوة من 

خالل درا�صته لنوعية الجريمة ومكان وقوعها 

�صلوب ال������ذي ارتكبت به. فت�صتخدم هذه  والأ

آثار الدماء  �صع������ة في جرائم القتل لك�صف ا الأ

التي ت������م م�صحها من اأر�س الجريمة لتحديد 

�صلي ف������ي حالة نقل  مكان واقع������ة القتل الأ

�صلي من  الجثة وتنظيف م������كان وجودها الأ

أثر  بركة الدم������اء وكذلك ت�صتخدم في ك�صف ا

الدماء من على المالب�س التي تم غ�صلها بعد 

ارت������كاب الفعل وت�صتخ������دم اأي�صاً في جرائم 

الغت�صاب للك�صف ع������ن المتلوثات المنوية 

وتحديد مكانها على المالب�س القاتمة. 

�– بيان االختالف اأو التماثل بين مادتين: 

أو  يعث������ر اأحيان������اً ف������ي م�صرح الح������ادث ا

يتخلف عن الجريمة مواد تت�صابه في ال�صكل 

الخارج������ي ويكون م������ن ال�ص������روري لغايات 

الو�صول للحقيق������ة تحديد ما اإذا كانت تلك 

ثار من جوهر مادة واحدة اأم ل فمثاًل قد  الآ

يعثر في م�صرح الحادث على قطع من الزجاج 

متناث������رة )ح������وادث ال�صي������ارات، ال�صرقات( 

�صع������ة والتي ت�صتطيع اأن  وبم�صاع������دة هذه الأ

تظهر التباي������ن في اللون والتركيب اإذا كانت 

المواد المكونة لقطع الزجاج المعثور عليها 

مختلفة مما يدل على اختالفها. 

عل���ى  الكامن���ة  الب�شم���ات  اإظه���ار   –�

لوان: �شطح المتعددة االأ االأ

�صع������ة فوق البنف�صجية  عندما ت�صقط الأ

على �صطحين مختلفين في مادتهما ولو كانا 

متجاورين فاإن درج������ة توهج كليهما تختلف 

ح�ص������ب نوعي������ة مادته فقد يك������ون اأحدهما 

خر معتماً وت�صتخدم هذه الميزة  متوهجاً والآ

�صطح  في اإظهار الب�صمات الموجودة على الأ

ل������وان بو�صاطة ا�صتخدام م�صحوق  متعددة الأ

اإظه������ار للب�صمة ل������ه خا�صي������ة التوهج عند 

�صعة فوق البنف�صجية عليه فيمكن  اإ�صقاط الأ

عند ذلك ت�صوير التوهج الذي يكون حاماًل 

ألوان ال�صطح  ل�ص������كل الب�صمة من دون باقي ا

المتعددة ون�صتطيع بعد ذلك م�صاهاتها. 

�–  ك�ش���ف بع����ض اأن���واع الجرائ���م ع���ن 

طريق اإظهار مواد التتبع: 

تقت�صي بع�س اإجراءات البحث والتحقيق 

أن������واع من جرائم ال�صرق������ة والتي يكون  في ا



�شعة غير المرئية الأ

��� ول   2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

للجان������ي �صلة بالمكان وت������ردد م�صروع عليه 

ا�صتخدام بع�س المواد التي تتميز بخ�صائ�س 

أو الفلوري عند تعر�صها  التاألق الف�صف������وري ا

�صع������ة فوق البنف�صجية وتكون هذه المواد  لالأ

غير ظاهرة للعين وغير �صارة بالوقت نف�صه 

ماكن التي يرجح قيام الجاني  وتو�صع في الأ

عادة بال�صرق������ة منها )مث������ل دولب مالب�س 

يو�ص������ع به نقود اأو مجوه������رات( من دون اأن 

ماكن، ففي  يكون م�صموحاً له بفت������ح تلك الأ

ماكن  حالة ات�صاله و�صرقة النقود من تلك الأ

المنثور عليها تلك المواد تعلق بيده من دون 

أو ي�صعر بها وبوجودها على يديه  اأن يراه������ا ا

�صعة فوق البنف�صجية  وعند تعري�س يديه لالأ

يظه������ر عليها وج������ود تلك الم������واد مما يدل 

ماكن وارتكابه لفعل  ويوؤك������د ات�صاله بتلك الأ

ال�صرقة. 

�–  ك�ش���ف التزوي���ر والطم����ض المتعمد 

ف���ي  الممح���اة  الكتاب���ة  واإظه���ار  للوثائ���ق 

الم�شتندات:

يلج������اأ الم������زورون اإلى ا�صتخ������دام مواد 

أو العالمات  زالة بع�س الكتابات ا كيميائية لإ

أثراً  من الوثائق والم�صتندات بحيث ل تترك ا

ظاهراً للعين المجردة وعند ال�صك في تلك 

�صعة فوق البنف�صجية  الوثائق وبتعري�صها لالأ

تك�ص������ف من خالل خا�صية التاألق وجود مثل 

تلك العمليات. 

�شعة ال�شينية الأ

�صع������ة غي������ر المنظ������ورة ويمكن  م������ن الأ

الح�صول عليها عن طريق التوقف المفاجئ 

لكترون������ات المتحرك������ة ب�صرع������ة، وتمتاز  لالإ

�صع������ة بقدرتها العالي������ة في اختراق  هذه الأ

ج�صام والمواد والنفاذ منها مما جعل لها  الأ

ا�صتخدامات متع������ددة في المجالت الطبية 

مني������ة ومن اأهم  وال�صناعي������ة والجنائية والأ

اأنماط ا�صتخدامها اأمنياً وجنائياً ما يلي: 

�– ت�شوي���ر الجث���ث المجهولة للتعرف 

�شاب���ات العظمية فيها  عليه���ا واكت�ش���اف االإ

وظروف الوفاة:

 ففي حال������ة العثور على جث������ة مجهولة 

وقب������ل القي������ام بت�صريحها يج������ري الطبيب 

�صعة ال�صينية للوقوف  ال�صرعي ت�صويرها بالأ

عل������ى اإ�صاب������ات العظام فيه������ا وللبحث عن 

المقذوفات النارية الم�صتقرة داخل الج�صم 

ف�صاًل عن العالمات التي ت�صاعد في التعرف 

�صنان.  عليها من خالل العظام والأ

� – ك�ش���ف الم���واد المخ���درة المخف���اة 

ج�شام الب�شرية والحيوانية: داخل االأ

يقوم بع�س المهربين باإخفاء المواد 

المخدرة وخا�صة الهيرويين والكوكايين 

داخل لفائ������ف محكمة الغل������ق وو�صعها 

باأماك������ن ح�صا�صة من الج�ص������م الب�صري 

أثن������اء المرور  أو الحيوان������ات لتهريبه������ا ا ا
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بالمناف������ذ الجمركي������ة والحدودية عند 

�صعة ال�صينية  نقلها ويمكن با�صتخدام الأ

الك�صف عن وجود تلك المواد بتعري�س 

اأج�صام الم�صتب������ه بهم لها مما يمكن من 

�صبط الجناة منهم. 

�شلح���ة  االأ اإخف���اء  عملي���ات  ك�ش���ف   –�

النارية والمعدنية:

�صلحة  يعمد بع�س الجن������اة اإلى اإخفاء الأ

أو اأمتع������ة اأو غيرها  النارية داخ������ل حقائب ا

�صياء عند انتقالهم لرتكاب جرائمهم  من الأ

�صلحة وخا�ص������ة في حوادث خطف  بتلك الأ

�صعة  الطائرات ويمكن غالب������اً با�صتخدام الأ

�صلحة  ال�صيني������ة ك�صف اأماكن وج������ود تلك الأ

واإحباط مثل تلك الجرائم. 

�– الك�شف عن الطرود والر�شائل الم�شتبه 

في حملها موادًا نا�شفة اأو متفجرة: 

�صعة على الختراق  تكمن قدرة ه������ذه الأ

والنف������اذ م������ن تحدي������د محتوي������ات الطرود 

والر�صائ������ل الكامل������ة للم������واد المتفج������رة اإذ 

�صعة يظهر وجود  بو�صاط������ة الت�صوير بهذه الأ

أ�ص������الك التو�صيل وبطاريات  المتفج������رات وا

الت�صغيل وبذل������ك ن�صتطيع ك�صفه������ا واإبطال 

مفعوله������ا، اإل اأن بع�������س ه������ذه الطرود تعد 

ك�ص������رك خداعي بحيث تنفجر عند تعر�صها 

�صعة ال�صينية لذل������ك يجب التعامل معها  لالأ

من خالل القواعد التالية: 

اأ- تعري�صها م������ن على بعد عن الخبراء 

�صعة واإجراء الت�صوير فاإذا حدث انفجار  لالأ

يكون الخبراء في ماأمن من ذلك. 

ب- ا�صتخ������دام دائ������رة تلفزيونية مغلقة 

�صعة  أو الط������رد لالأ بحيث تعر�������س الر�صالة ا

داخل مكان موؤمن وتنقل ال�صا�صة التلفزيونية 

ال�ص������ورة اإلى الخب������راء بما يمك������ن التعامل 

ب�صالم. 

�صع������ة غير المنظورة  أنواع الأ ه������ذه اأهم ا

مني������ة  الت������ي ت�صتخ������دم ف������ي المج������الت الأ

أنواع اأخرى من  والجنائية اإ�صافة اإلى وجود ا

�صعة ت�صتخدم في مجالت اأخرى ومن  هذه الأ

أ�صعة الليزر التي له������ا ا�صتخدامات  اأهمه������ا ا

متعددة في المجالت الع�صكرية والطبية.
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آر تحت حكم �آر تحت حكم �آخر خم�سة �سالطين في تركيا ر تحت حكم �سر تحت حكم �س س�سورية وم�س�سورية وم�

باحث وموؤرخ �سوري. ❁

ر حتت حكم �سر حتت حكم �سر حتت حكم �آخر خم�سة �سالطني يف تركيا س  �سورية وم�س  �سورية وم�
ل العام ال�سيد باركرسل العام ال�سيد باركرسل العام ال�سيد باركر س للقن�س للقن� ً

ر حتت حكم �
ً

ر حتت حكم �
جتارب خم�سني عاما

كل رئي�سيسكل رئي�سيسكل رئي�سي سحف ب�سحف ب� حف ب�سحف ب�س سخوذة من الر�سائل وال�سخوذة من الر�سائل وال� اماماأ

ل جاللته سل جاللته سل جاللته اإدوارد ب. باركر سرها ولده قن�سرها ولده قن� رها ولده قن�سرها ولده قن�س سن�سن�

عبد اهلل حجار

❁

يقع الكتاب ال������ذي �صدر في لندن 

ول  م������ن مجلدين الصم������ن مجلدين الصم������ن مجلدين الأ صم( �صم( � ع������ام )1876

��ا���ا���ًا في )366( �صفحة  �( ف�ص����( ف�ص��� مصمصّم )18 صي�صي�

م������ن )صم������ن )صم������ن )340(  ص �ص � ��ا���ا���ًا �( ف�ص����( ف�ص��� والثان������ي )17

يد صيد صيد  ص�صفحة. حوى المجلدان خبرات ال�ص�صفحة. حوى المجلدان خبرات ال�

ج������ون باركر قن�صل انكلت������را في حلب 

رها ولده صرها ولده صرها ولده  صث������م في م�صر، وقد ق������ام بن�صث������م في م�صر، وقد ق������ام بن�

ادوارد ال������ذي كان بدوره قن�صادوارد ال������ذي كان بدوره قن�صًا لملك  اإ

ائل صائل صائل  ص ف������ي ذلك على ر�ص ف������ي ذلك على ر� انكلترا، معتمداً

رته ال�صحف. صرته ال�صحف. صرته ال�صحف.  صوالده الخا�صة وما ن�صوالده الخا�صة وما ن�

تحق الكتاب بالكامل صتحق الكتاب بالكامل صتحق الكتاب بالكامل اأن يترجم  صي�صي�

تخل�ص منه صتخل�ص منه صتخل�ص منه  ص�ص� صالى العربي������ة، ولكنني �صالى العربي������ة، ولكنني �صاأ اإ

غالف الكتاب )1867م( قن�شل انكلترا بحلب

 جون بادكر
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حداث  يرة الذاتية للقن�صل جون باركر مع الصيرة الذاتية للقن�صل جون باركر مع الصيرة الذاتية للقن�صل جون باركر مع الأ صال�صال�

الهام������ة التي تخت�ص بتاري������خ حلب والمنطقة 

وف صوف صوف اأذكر بالتف�صيل و�صفه الهام  صحداثها، و�صحداثها، و� واأ

ول  د الر م������ن المجلد الر م������ن المجلّد الأ ر م������ن المجلصر م������ن المجلص صابع ع�صابع ع� ابع ع�صابع ع�ص صفي الف�ص������ل ال�صفي الف�ص������ل ال�

ّزلزال حلب المدّمر عام )زلزال حلب المدمر عام )زلزال حلب المدّمر عام )1822م(.

– 1849م( القن�صل جون باركر )1771

آذار  ا ولد ج������ون بن ولي������م باركر ف������ي 9

ميرنا( التي توقف صميرنا( التي توقف صميرنا( التي توقف  صزمي������ر )�صزمي������ر )� )1771م( في اإ

بب صبب صبب  صلى الهند ب�صلى الهند ب� فيها والده وهو في طريقه اإ

ر ولداصر ولداصر ولداً ص من اثني ع�ص من اثني ع� وء �صحته وكان واحداصوء �صحته وكان واحداصوء �صحته وكان واحداً ص�ص�

ة وصة وصة واأبدى ذكاء  صلى لندن للدرا�صلى لندن للدرا� ل صل ِصل اإ صر�صر� أُُ ُ بي������ه. ا
لأ

رة صرة صرة  صة ع�صة ع� ة ع�صة ع�ص صومواه������ب خا�صة وهو ف������ي الخام�صومواه������ب خا�صة وهو ف������ي الخام�

ّعمال الم�صارف وتدّرج عمال الم�صارف وتدرج عمال الم�صارف وتدّرج 
أ امن العمر والتحق بامن العمر والتحق با

لله لله لحقاً له هله ّه أ لولول واأمين �صرف ما ا وصووصوؤ صولي�صبح م�صولي�صبح م�

ركة صركة صركة  صرقية و�صرقية و� رقية و�صرقية و�ص صركة الهن������د ال�صركة الهن������د ال� ركة الهن������د ال�صركة الهن������د ال�ص صللتعامل م������ع �صللتعامل م������ع �

������رق ص������رق ص������رق Levant. لكن ق������َدره لم يكن في  صال�صال�

������ه كان يبحث عن ن������ه كان يبحث عن ّن������ه كان يبحث عن  عالم الم������ال والتجارة لأ

ع.صع.صع. صو�صو� أ مجال ا

طنطينية والتحق بخدمة صطنطينية والتحق بخدمة صطنطينية والتحق بخدمة  صق�ص������د الق�صق�ص������د الق�

ميث« صميث« صميث«  صر �صر � ر �صر �ص صبن�صبن� بن�صبن�ص صفير البريطاني »جون �صفير البريطاني »جون � فير البريطاني »جون �صفير البريطاني »جون �ص صال�صال�

كرتيره صكرتيره صكرتيره  صنه �صنه � ّالذي لمح ذكاءه ومواهبه فعّينه �الذي لمح ذكاءه ومواهبه فعينه �الذي لمح ذكاءه ومواهبه فعّي

كل������ة كنائب صكل������ة كنائب صكل������ة كنائب  صل������ه لحل م�صل������ه لحل م� ل������ه لحل م�صل������ه لحل م�ص صر�صر� أ الخا�������ص. وا

أيار )1799م( حيث  قن�صل اإلى حلب في ا

رين صرين صرين  ص ت�ص ت� اً فيها في 18 ا عاما عامَّ َّ عامَّ ��ا���ا���ًا ��صبح قن�ص�����صبح قن�ص��� أ ا

ّتمّرتمّر حتى العام 1825.  تمرصتمرص ص وا�ص وا� الثان������ي 1803

كندرية( صكندرية( صكندرية(  ص�ص� إ في م�صر )الإ في م�صر )ال ا������ن قن�صا������ن قن�صًا ّثم عّي������ن قن�صثم عي������ن قن�صثم عّي

أي������ام محمد علي با�صا وبق������ي قن�صال 7  ا

�صنوات خلفه الليوتنانت كولونيل باتريك 

كامبل. وع������اد باركر اإل������ى ال�صويدية في 

أي������ار )1833م( ليعتني بحديقته التي  31 ا

يعتبره������ا »فردو�صه ال�صغي������ر« ويقيم في 

�صوري������ة بي������ن ال�صويدية وبتيا�������س وزيارة 

حلب.  وفي حل������ب تزّوج في 15 حزيران 

)1800م( مريان البن������ة الوحيدة للتاجر 

والقن�ص������ل دافيد هيز وحفي������دة توما�س 

نَّ جميع القنا�صل في حلب 
أ فرنون، ويذكر ا

كانوا م������ن اليهود القادمين م������ن اإ�صبانيا 

نكليزي.  ما عدا القن�صل الفرن�ص������ي والإ

وعندما طالب وكيل �صركة الهند ال�صرقية 

في الق�صطنطيني������ة العام )1802م( بنقل 

الب�صائ������ع اإلى الهند وبغ������داد عن طريق 

دجلة من دون المرور بحلب، عار�س باركر 

نَّ الطريق المارة 
أ ذلك وبّين نتيجة خبرته ا

أ�صرع فتبّنت  بحلب هي اآمنة واأرخ�������س وا

ال�صركة طري������ق حلب – الب�صرة. وبنهاية 

الحرب مع فرن�صا قّدم الباب العالي اإلى 

باركر تقدي������راً لخدماته وتعاونه ميدالية 

�صليمية مع الطغ������رة ال�صلطانية لم يطبع 

منها �صوى 20 قطعة فقط.

ف������ي �صب������اط )1807م(  وعندم������ا �صمع 

البريطانية  التركي������ة  العالق������ات  بانقط������اع 

أر�ص������ل زوجته الحامل مع ولدي������ه اإلى لبنان  ا

برفقة ترجمانه نعوم ح�صون )والد رزق اهلل 
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ح�صون رائد ال�صحافة العربية و�صاحب اأول 

حوال« العام  آة الأ �صحيفة �صدرت با�صم »مرا

1855 ف������ي اإ�صتنبول( وه������رب، عندما و�صل 

فرمان توقيفه اإلى حلب، عن طريق الالذقية 

اإلى بي������روت فجونية فدير القمر حيث مقّر 

مي������ر ب�صير ال�صهابي. ول������م يعد اإلى حلب  الأ

اإّل بع������د انتهاء الحرب و�صدور فرمان عفو، 

فو�ص������ل بيروت ثم بوا�صط������ة تختروان و�صل 

اإلى حلب ف������ي 2 حزي������ران )1809م( حيث 

ا�صتقبل ر�صمياً.

ويعلمن������ا بارك������ر الب������ن م������ا �صمعه من 

البطري������رك اللبناني عن حكاية اإر�صال نعوم 

ح�صون كبير تراجم������ة جون باركر ولده رزق 

رمن في لبنان لي�صبح  اهلل اإلى دير بزمار لالأ

كاهناً، وهربه من الدير بعد اأن عمل »مقلباً« 

ديب و�صاعر  في رهبانه وت�صاءل كيف يمكن لأ

اأن ي�صب������ح كاهناً. كما يعلمن������ا باركر ما تّم 

في نهاية الع������ام )1812م( عند انتهاء ولية 

راغب با�صا وا�صتالم خلفه جالل الدين با�صا 

)المع������روف ب�صعبان اأوغل������و( كيف دعا 20 

نك�صارية اإلى وليمة  �صخ�صية من زعم������اء الإ

أبو بك������ر وقتلهم جميعا  في حديق������ة ال�صيخ ا

وقطع روؤو�صه������م ورماها بالبرك������ة ثم احتّل 

نك�صارية وتفّرق  القلعة وبذلك ق�صى على الإ

اأن�صارها وكان ذلك ف������ي 25 ت�صرين الثاني 

أراد باركر اأن يرافق ال�صيدة  )1813م(. كما ا

ه�صتر �صتانه������وب في رحلتها من دم�صق اإلى 

ول  تدم������ر؛ غادر حل������ب في 17 ت�صري������ن الأ

)1812م( وعن������د و�صوله اإل������ى دم�صق مر�س 

أ�صبوعين وعندما �صفي عاد بتختروان  م������دة ا

اإل������ى حل������ب دون اأن يتمك������ن م������ن مرافقتها 

اإلى تدمر حي������ث اأطلق عليها لق������ب »اأميرة 

ال�صحراء«. ويذك������ر باركر ح�صوره حفالت 

اأعرا�������س العاملين ف������ي قن�صليته والحتفال 

بالعر�������س بالتف�صي������ل.. كما ي�ص������ف البيت 

نَّ الفنان الوافد من 
أ الحلبي التقليدي وكيف ا

أ�صهر  ب������الد فار�س كان يق�صي اأحياناً ثمانية ا

نج������از ر�صم �صقف قاعة ال�صتقبال لوحده.  لإ

كم������ا ي�صف اأح������د المطربي������ن وا�صمه »حنا 

اآجقبا�س«، الذي كان ي�صع اإبهام يده اليمنى 

أ بال�صياح وي�صرخ  أ�صه ويبدا في اإذنه ويُميل را

الم�صتمعون وراءه باآه������ات ال�صتح�صان )اأي 

أ بمّوال اأمان اأمان..(. وعا�صر  يكون قد ابتدا

بارك������ر وعا�س وكت������ب عن الطاع������ون الذي 

اجتاح حلب و�صورية ع������ام )1813م( ويذكر 

أيار )1813م( ق�صد اأريحا قرب جبل  انه في ا

ربعين مع عائلته وتابع اإلى الالذقية للقاء  الأ

ال�صي������دة �صتانهوب وا�صت�ص������ارة طبيبها. لكنه 

�ص������ف َفقَد طفلتيه في ي������وم واحد ب�صبب  لالأ

الطاع������ون. وكره الالذقية وع������اد اإلى حلب 

ول وقد عّود نف�صه على »�صكر  ف������ي كانون الأ

رادته«. وقد عانت ال�صيدة  ذع������ان لإ اهلل والإ

�صتانهوب كثيراً م������ن المر�س لكنها تعافت. 

أبواب  وروبية اأغلقت ا نَّ الجاليات الأ
أ ويذكر ا
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الخان������ات وكانت تتوا�صل ف������ي ما بينها عن 

�صطحة. وق������د عّم الطاعون جميع  طريق الأ

أزمي������ر وحت������ى الق�صطنطينية في  �صوري������ة وا

ني�ص������ان )1814م(. قليلون كانوا يعي�صون 36 

�صاع������ة بعد ب������دء اإ�صابتهم، وكثي������رون كانوا 

يموتون خ������الل 24 �صاعة. وتوقف الطاعون 

اأخي������راً ف������ي 15 اآب )1814م( وراح �صحّيته 

8000 ن�صمة.

أّن �صعف  أن������ا متاأكد ا وي�صيف باركر: »وا

هذا العدد هرب من ظلم الوالي جالل الدين 

كراد ال�صهيرة عاي�صة  با�صا«. كما يذكر بطلة الأ

كراد في الجبال  خاتون التي تزعمت جمع الأ

طيل������ة ع�صرين عاماً وتوفيت عام )1813م(، 

أبق������ت �صلطات الزعي������م زوجها بيدها بعد  وا

وفاته وكانت تلب�س كالرجال وت�صع الخنجر 

والم�صّد�س. و�صغط خادمها يوماً على يدها 

اإ�ص������ارة اإعجاب وهي تركب الح�صان فاأردته 

قتياًل بر�صا�صة م�صد�صها.

كما تحّدث عن ال�صيدة ه�صتر �صتانهوب 

الت������ي كان عل������ى توا�ص������ل معها ع������ن طريق 

أّنها  الر�صائل ويذك������ر عنها في لقاءاته معها ا

ثرثارة ل تترك مجالً لغيرها للكالم. وعند 

عودته م������ن انكلترا اإلى �صي������دا حيث دعته 

أيلول )1820م( تنّباأت  اإلى الع�صاء لديها في ا

بقولها اإنَّه في وقت ق�صير لن يبقى في حلب 

حجر على حجر. وبالفع������ل بعد �صنتين كان 

زل������زال حلب المدّمر ف������ي 13 اآب )1822م( 

الذي حّدثنا عنه باركر بالتف�صيل وقد عا�صه 

بج�صده وروح������ه، كما �صنرى لحق������اً، وكان 

خالله������ا قن�صل فرن�صا ف������ي حلب اإدمون دو 

ل�ّصب�س ابن عم فردين������ان الذي نّفذ م�صروع 

فتح قناة ال�صوي�س الع������ام )1869م(. ويذكر 

أّن الدور المبنية عل������ى �صكل قو�صي  بارك������ر ا

أّن مئذنة الجامع  )مقبَّب( ل������م تنهار، كم������ا ا

الكبي������ر المبني������ة قب������ل 900 ع������ام قاومت 

أنه في �صيف  ر�صية. كما ا جميع اله������ّزات الأ

ول مّرة في  )1823م( ظهر وب������اء الكوليرا لأ

�صفر«. حلب وكان ي�صّمى »الهواء الأ

أّن بارك������ر كان خبيراً في اختيار  ويب������دو ا

�صيل������ة وتبّي������ن اإحدى  الخي������ول العربي������ة الأ

ر�صائ������ل حزي������ران )1825م( تكليفه من قبل 

قن�ص������ل هولن������دا الم�صّن والمري�������س ب�صراء 

فر�س عربية اأ�صيلة لملك فورتمبرغ وقيامه 

أ�صبوعين بحثاً عن الفر�س  بجولة ا�صتغرقت ا

المنا�صبة التي يجب اأن تتمّتع بال�صرعة وقّوة 

التحّمل والعمر بين ثالث و�صت �صنوات، عند 

أع������راب البادية انطالقاً م������ن حلب اإلى دير  ا

ال������زور فالبادية قرب تدمر و�صولً اإلى �صرق 

حم�س وبّين بفاتورة تفا�صيل التكاليف التي 

أو ما يعادل  بلغ������ت اأكثر من 10000 قر�������س ا

أكثر م������ن 350 جنيه اإ�صترلين������ي. ولمعرفة  ا

اأهمي������ة المبلغ نذكر اأن الرات������ب التقاعدي 

الذي ُمنحه القن�صل باركر بعد اإنهاء خدمته 

القن�صلية كان 650 جنيها في العام.
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ويذكر بارك������ر اأن الفر�س »النجدي« كان 

أُر�صل الفر�س  اأف�صل الخيول العربي������ة. وقد ا

ومه������ر وفحل غير مخ�صي مع������اً عن طريق 

ا�صتنبول اإلى اأوروبا.  

وكانت م�ص������ز �صتانهوب غالب������اً ما تذكر 

»ل�صكاري�������س« في ر�صائلها اإل������ى باركر. كان 

جا�صو�ص������اً لنابلي������ون وكان يتنق������ل ويتج������ّول 

كمت�صّول وكان مع������ه غالباً كمرافق فتح اهلل 

�صائغ الحلبي الذي ذكره لمارتين في كتاب 

»رحالت اإل������ى �صورية«، ولم يكن لمارتين اأو 

أن������ه كان جا�صو�صاً. وقد ترك  �صاي������غ ي�صك با

أر�صلها لتعود عن طريق  ل�صكاري�س زوجته وا

الق�صطنطيني������ة اإلى موطنها ف������ي جورجيا، 

وتوف������ي ف������ي القاهرة الع������ام )1817م( وقد 

تكّفل قن�صل انكلترا فيها بنفقات دفنه.  

مير ب�صير  وتحّدث ج������ون باركر ع������ن الأ

ال�صهابي وعن مجيء اإبراهيم با�صا اإلى �صورية 

)1831 – 1840م( وا�صتيالئه على عكا في 

أي������ار )1832م( وتوقف������ه ف������ي ال�صويدية  27 ا

أر�صل ر�صالة بالعربية اإلى باركر يعلمه  حيث ا

أنه تذّوق فواكه حديقته ونام في داره،  فيها ا

أّن ال�صويدية ه������ي اأجمل مكان بعد  واأعلمه ا

ر�صي من  دم�صق الت������ي تعتبر الفردو�������س الأ

دون من������ازع، وقد اأقام مرك������زه الرئي�صي في 

اأنطاكية خالل وجوده في �صورية.

ويذكر بن������اء اإبراهيم با�صا ثكنة ع�صكرية 

في حل������ب تت�صع ل�4000 فار�������س في ال�صيخ 

أب������و بكر مع م�صت�صفى قري������ب منها لجنوده.  ا

كما يذك������ر معركة نيزيب التي جرت في 25 

حزي������ران )1839م( وانت�صر فيه������ا اإبراهيم 

با�صا الذي ا�صترى الفرق العثمانية و�صباطها 

أ�صير و15000  وخ�صر جي�س ال�صلطان 10000 ا

بندقية و104 مدافع. لكن الحلفاء هاجموا 

أيلول )1839م(  باأ�صطولهم بيروت ف������ي 16 ا

)13 بارج������ة حربي������ة و4 �صف������ن بخارية( ثم 

�صي������دا وطرابل�س والالذقي������ة وعكا، وخ�صر 

نكليز ومن معهم  الم�صريون 2000 رجل والإ

18 قتياًل و42 جريحاً وهرب جي�س اإبراهيم 

أنف�صهم. با�صا و�صلّم 20000 ن�صمة ا

ول )1840م( عادت  وفي نهاية كانون الأ

�صوري������ة اإل������ى ال�صلطن������ة العثماني������ة و�صحب 

آ�صيا  محم������د علي جيو�صه من كنديا و�صاحل ا

أُر�صل فرمان يوؤّكد ملكية محمد  ال�صغ������رى وا

علي وعائلته من بعده على م�صر.

وي�صي������ر باركر اإلى مجيء بعثة الكولونيل 

ت�صيزن������ي لكت�صاف وم�ص������ح منطقة الفرات 

لبيان �صالحيته للمالح������ة العام )1835م(، 

أيار  وقي������ام زوجته مريان بارك������ر بتاريخ 23 ا

)1835م( بتد�صين اإحدى ال�صفينتين في نهر 

العا�صي وت�صميته������ا »دجلة«، وكان باركر قد 

تعّرف على الكولونيل ت�صيزني خالل وجوده 

في م�صر. وتّم عن طريق الِجمال والعربات 

نقل كامل معدات البعث������ة وِقطع ال�صفينتين 

»دجلة« و»الفرات« من حّراق وخزان البخار 
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و�صواه اإلى مرفاأ براجي������ك �صمال جرابل�س، 

أيلول  أزي������ل المخّيم في ال�صويدية ف������ي 5 ا وا

)1835م(. ويبدي باركر عميق اإيمانه عندما 

يروي حادث غ������رق ال�صفينة »دجلة« في نهر 

الف������رات قرب قري������ة »ال�صالحي������ة« )موقع 

أث������ر اإع�صار  مدين������ة دورا اأوروبو�������س( على ا

أيار عام 1836م(. واأن  عا�صف جرى في 31 ا

اأول ما فعله ت�صيزني عند خروجه من الماء 

وم�صاه������دة ال�صفينة »الف������رات« التي قاومت 

العا�صفة والع�ص������ار اأن �صكر الباري قائاًل: 

»الحمد هلل، ما زال لدّي ال�صفينة الثانية«. 

كان ت�صيزني م�صه������وراً بتقواه، ويعتمد في 

لهية التي يمكن  جمي������ع اأعماله على القدرة الإ

اأن تو�صله اإلى نهاية �صعيدة واإلى تمجيد اهلل. 

ويحّدثنا باركر ع������ن انت�صار البروت�صتانتية في 

�صورية ولبنان والم�صاعب التي كان يعانيها في 

توزيع الكتب والمطبوعات على الطائفة...

كان جون باركر �صياداً ماهراً بالبندقية، 

ا�صط������اد مّرة 66 حجاًل »و�صعها ذيل وراأ�س 

بالتن������اوب ودعا جاره رئي�س دي������ر الرهبان 

الفرن�صيي������ن لم�صاهدتها، فرفع رئي�س الدير 

ذراعيه م������ن الده�صة وقال مازح������اً: »هذه 

مذبحة يجب اأن ن�صلي ترتيلة على اأرواحها، 

نها ماتت دون  لكن الكني�صة ل ت�صمح بذلك لأ

أنَّه ا�صطاد  اعت������راف وفي معركة. ويذك������ر ا

مرة ف������ي اأنطاكيا وخالل جول������ة ا�صتغرقت 

6 �صاعات 72 طائ������راً من نوع الحجل. كان 

باركر ذا �صخ�صية قوّية و�صاحب نكتة ليخلو 

أو  ف�ص������ل من ف�صول كتابه م������ن ذكر طرفة ا

نكتة ح�صل������ت في المجتم������ع المحيط به. 

وخالل �صنوات عدي������دة كان يق�صي �صهَري 

تموز واآب الحاّرين في قرية »ال�صفيرة« التي 

ياأتي الحجل في لحظات الحّر اإلى مياهها 

الحل������وة والليالي فيها رائع������ة، لكن الحرارة 

�صديدة بحيث يجب اإم�صاك طرف البندقية 

بمن�صفة من �صدة الح������رارة، ويجب ترطيب 

ل  المن�صفة كل ربع �صاعة. اأحّب �صورية وف�صّ

اأن يعي�������س فيها عل������ى العي�س في لندن عند 

تقاع������ده. وكان له بيتان اأحدهما في بتيا�س 

خر ف������ي ال�صويدية حي������ث يوجد معمل  والآ

�صنع الحرير الخا�������س بزوجته وحيث اأقام 

أنواع  �صج������ار المثمرة وا حديقت������ه الغنية بالأ

الزهور وكان يعتبره������ا »فردو�صه ال�صغير«. 

وعندما كان ال�صتاء يمن������ع باركر من العمل 

في حديقته في ال�صويدية كان ياأتي اإلى حلب 

اأ�صدقاءه ال�صيادين و�صواهم. ويروي  ليرى 

 »الجديدة« 
ّ
اأن ن�ص������ري حّوا من �ص������كان حي

أي������ام ال�صيام، قّدم له فيها  دعاه اإلى وليمة ا

طاولة طع������ام �صّمت 30 �صحناً �صيامياً من 

�صود  أن������واع ال�صمك من بينها الفرات������ي والأ ا

والحل������وى و�صواها )ف������ي ال�صي������ام لتقّدم 

اللحوم( فعلّق باركر عل������ى ذلك قائاًل: »اإذا 

أتمنى اأن  كان������ت هذه اإماتاتك في ال�ص������وم، ا

أيام عمري«. اأ�صوم بهذا ال�صكل كّل ا
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توّفي جون باركر في »بتيا�س« اإثر �صكتة 

ول )1849م( وعمره  قلبية ف������ي 5 ت�صرين الأ

أ�صهر. وكان ق������د �صعد الجبل  78 �صن������ة و7 ا

أيام م������ن وفاته  ق������رع لوحده قب������ل ثالثة ا الأ

وتن������اول طعام غ������داٍء جيداً قب������ل اأن ي�صاب 

رمنية  بال�صكتة القلبية. ُدفن قرب الكني�صة الأ

أُقيم له قبر باألواح من المرمر  وبع������د �صنتين ا

تحمل كتابة ُجلبت من جنوة في اإيطاليا.

خيرة  ويتح������دث الكتاب في ف�صول������ه الأ

التي تابعها ول������ده القن�صل اإدوارد عن قومة 

ّول اإلى  البلد في حل������ب من 16 ت�صري������ن الأ

9 ت�صرين الثان������ي )1850م( وا�صتغرقت 24 

يوماً. وكذلك عن مجيء الكولونيل ت�صيزني 

وق������د اأ�صبح جن������رالً اإلى ال�صويدي������ة العام 

)1856م(، وه������و المهوو�������س بالموا�ص������الت 

واإيجاد اأق�صر طريق بين لندن والهند، وذلك 

لدرا�صة مو�صوع اإقام������ة خط حديدي ي�صل 

بي������ن البحر المتو�صط واإي������ران مروراً بحلب 

وتدم������ر والعراق، وكان������ت ال�صعوبة هي في 

�صكندرونة وحلب مع  اجتياز المنطقة بين الإ

فرق الرتفاع بينهما.

أنه خالل  ولعلّه لي�س من الخطاأ اأن نذكر ا

خم�صي������ن عاماً م������ن الحياة المفي������دة التي 

ق�صاها باركر في �صورية وم�صر رفع، ب�صفاته 

ن�صاف في  المتمّيزة، �صمع������ة ال�صتقامة والإ

نكليزي، والتي راآها  التعامل ل������دى الرجل الإ

منت�صرة عند و�صول������ه و�صاهم في زيادة ثقة 

نكليزي باأريحية �صيافته  النا�س بال�صع������ب الإ

أنه عندما ن�َصب������ْت الحرب  وكرم������ه، بحي������ث ا

مع رو�صي������ا الع������ام )1854م( كان مئات من 

كراد على ا�صتعداد للم�صاركة  ال�صوريي������ن والأ

فيها بحما�س تحت العلم البريطاني.

خير من الكتاب باأن القول  ويختم الف�صل الأ

بعدم عي�س الم�صلم والم�صيحي معاً بان�صجام هو 

ب والبن  خطاأ كبير. وفي راأي القن�صل باركر الأ

اأن المواطنين بمعتقدات مختلفة يعي�صون ب�صالم 

تام ف������ي تركيا. لكْن قرون من الجهل والبربرية 

جعلت ال�صلطات الحاكمة في تركيا تنظر ِبدونية 

أتباعه������ا الم�صيحيين. لقد حان الوقت كي  نحو ا

ل ي�صم������ح للعن�ص������ر الديني ب������اأن يدخل مجال 

������رة الحق في اأن  وروبا المتح�صّ ال�صيا�ص������ة. ولأ

تطلب من تركيا حداً معّيناً من النظام في حكم 

دول قريبة جداً من قلبه������ا، واأن توقف الق�صوة 

الوح�صية والبغ�س البربري ال�صديد. ولها الحق 

مر،  كذلك باأن تدعم، وب�صكل جماعي اإذا لزم الأ

�صالح������ات التي هي وحده������ا فقط المبادئ  الإ

ن�صاني������ة المن�صجم������ة مع  العام������ة للعدال������ة والإ

فكار العامة للع�صر الذي نعي�س فيه، ويمكن  الأ

لحكومة قوّي������ة اأن تحقق ذلك ب�صهولة. وعندها 

لن ن�صمع عن »الم�صاألة ال�صرقية« اأو عن »الرجل 

المري�س« حيث تتط������ّور عنا�صر �صّحية وتظهر 

حي������اة جديدة في هيكل الدول������ة. لكن يجب اأن 

بد. يُعَزل كل تمييز في المعتقد الديني اإلى الأ
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زل���زال  ي�ش���ف  بارك���ر  ج���ون  القن�ش���ل 

)1822م(:

يقول جون بارك������ر في ر�صالة وّجهها في 

آذار )1823م( اإلى اأخته ال�صيدة  الثاني م������ن ا

�صواك  ريت�صارد�س في ويلز: »لم اأت�صايق من الأ

في طريقي والتي ك�صتها الزهور، �صكراً هلل، 

منذ عودت������ي اإلى حلب. لقد ا�صتمتعنا بحق، 

أن������ا، بكل ال�صعادة الت������ي يمكن اأن  ماري������ان وا

ي�صبغه������ا اهلل على المخلوق������ات. وي�صّع �صوءٌ 

جديٌد من الهناء يوم ا�صتالمنا اأخباراً جّيدة 

من قبل������ِك. ولم يُعرف �صيء عن ال�صطراب 

الذي كان قادماً.   

ف������ي الثال������ث ع�ص������ر م������ن اآب )1822م( 

ف������ي ال�صاعة التا�صعة م�ص������اًء ُدّمرت بالكامل 

وخالل زلزال ا�صتم������ّر )10 – 12( ثانية كٌل 

من حل������ب واأنطاكية واإدلب واأريحا ودركو�س 

واأرمناز وكّل قرية وكوخ في الب�صليك وبع�س 

مدن ب�صليك دم�صق والرافدين وحتى بغداد 

، َفَقَد خاللها،  أكوام اأحجار وركاماً واأ�صبحت ا

أقّل تقدي������ر، 20000 اإن�صان حياتهم  بح�صب ا

أو  )ع�صر �ص������كان حلب( وعدٌد مماث������ل �ُصّوه ا

جرح. لق������د �ُصعر بال�صدمة في البحر بعنٍف 

�صديد على بعد فر�صخين)حوالى 10 كم( من 

نَّ �صفينة قد ا�صطدمت 
أ قبر�س وقد اعتُِقَد ا

بال�صخور وغرق������ت. و�صوهدت وم�صات نار 

بركانية في فترات مختلفة خالل الليل ت�صبه 

�ص������وء القمر، لكنها لم تت������رك في اأي مكان 

أو �صّقاً اأو هّوة على  بح�صب علمي، �صدع������اً ا

را�صي المنخف�صة كانت  أّنه في الأ الرغم من ا

ت�صاهد ف������ي كل مكان �صقوٌق �صغيرة، تتدفق 

المياه منه������ا ول تلبث اأن تغور وتختفي. ولم 

يلح������ظ �صيء في الطق�س اأو في حالة الجو. 

أكثر اأمناً  بنية في اأعالي الجبال ا ولم تكن الأ

نهار اأو على  بنية المجاورة ل�صفاف الأ من الأ

�صاطئ البحر.

ر�صية التي  وعلى الرغم م������ن الهزات الأ

كانت تحدث بين وقت واآخر في هذا البلد، 

أّنه منذ عّدة قرون لم يُحِدث  لكن من الموؤّكد ا

يَّ �صرٍر ماّدي با�صتثناء هّزة اأر�صّية 
يٌّ منها اأ

اأ

حدثت منذ 27 �صن������ة عندما هدمت جزئياً 

مدينة الالذقية. كما اإّنه في العام )1755م( 

�ُصع������ر بهّزة اأر�صية في حل������ب واأنطاكية وقد 

تنّبه ال�صكان بحي������ث تركوا منازلهم مّدة 40 

يوماً ولم يح�صل �ص������وى اأ�صرار مادية قليلة 

ولم يمت اأحٌد.

ويتابع باركر في ر�صالته و�صف الزلزال 

فيق������ول: »عندم������ا ت�صم������ح ع������ودة النه������ار 

حياء  يتعّرف النا�س عل������ى بع�صهم يهرع الأ

اإل������ى احت�صان بع�صهم بع�ص������اً ب�صعور فرح 

با�صتمرار وجودهم. لكن يعقب هذا الفرح 

عل������ى الفور حزن �صديد، حيث فقد العديد 

طفال  هل والأ �صدق������اء والأ م������ن ال�صكان الأ

ر�س تحت  زواج والزوج������ات. وتهتز الأ والأ

أق������دام الذين نجوا من������ذ 13 اآب وحتى 9  ا
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ّول طيلة 56 يوم������اً وليلة كئيبة  ت�صري������ن الأ

نذار بالخطر والقلق قائماً. وفي  جعلت الإ

ر�س كان ال�صعور بالخوف  كل م������ّرة تهتّز الأ

خيرة. وقد جرح  من اأن تكون تلك ليلتهم الأ

الكثير وعانوا �صكرات الموت، وكان للميت 

تعزية �صغيرة عدا م�صهد الموت الماأ�صاوي 

حياء بدف������ن الموتى. ي�صاف  هو قي������ام الأ

اإلى تلك المحن �صم������اع ال�صوريين التع�صاء 

بانت�صار وباء الكوليرا ف������ي بالد الرافدين 

المجاورة ل�صورية«.

»لقد اعتبرُت اإنق������اذي من فكي الموت 

معجزًة، حيث نمنا )ال�صيد باركر وزوجته( في 

الغرف������ة العليا المطلّة على نهر العا�صي في 

ألواح  اأنطاكية، وكان ال�صقف مدّعماً بجيزان وا

خ�صب ومغّطى بالقرميد. وكنُت وزوجتي في 

أ الزلزال  ال�صرير وعلين������ا بع�س الثياب. وبدا

به������ّزة معتدلة كالت������ي ت�صبقه������ا والتي مّرت 

أنها ب�صيطة  من دون �ص������رر، واأقنعنا نف�صينا ا

لكّنه������ا ازدادت خ������الل ثوان������ي و�صمع �صوت 

انهيار عام. في البدء انهار ال�صور العالي ذو 

براج للمدينة القديمة والذي  الفتحات في الأ

ي�صتند عليه جزءٌ م������ن بيتنا. وحال �صقوطه 

أّن  أنف�صنا خالل جزء من الثانية باأمل ا اأقنعنا ا

الهّزة قد انتهت. لكّنها عادت بقّوة اإ�صافية، 

وخ������الل ثانيتين اأو ثالث انه������ارت الجدران 

ربعة كما لو كانت م�صنوعة من العجينة،  الأ

أينا  ومن ح�صن حّظنا �صقطت نحو الخارج ورا

�صفل على اأقدامنا في  نف�صين������ا بلطف في الأ

الغرفة ال�صفلى ق������رب الباب وتحت نجفته. 

و�صع������ُت ذراعي الي�صرى ح������ول عنق زوجتي 

ونحن نتوقع في تلك اللحظة الموت ب�صقوط 

حجر اأو جائز علين������ا. و�صعرُت بالتعزية في 

أّن������ه قّدر لنا اأن نموت  تلك اللحظة الكئيبة ا

خ������ر، واأن ندفن  مع������اً، اأحدنا بين ذراعي الآ

معاً في القبر نف�صه. »ح�صناً يجب اأن نموت 

اإّنه������ا اإرادة اهلل«. حاولن������ا م������ن دون جدوى 

فت������ح الباب المغل������ق باأحجار كبي������رة، وكان 

الجيران ينتحب������ون جميعاً وال�صراخ المعّقد 

لجيراننا ع������اٍل جداً بحي������ث اأن اأ�صواتنا لم 

تك������ن ت�صمع ول اأحد ينتبه اإلينا. واأخيراً جاء 

حنا واأنطون������ي لنجدتنا، وقد حمتهما نجفة 

حج������ار فوقهما، وُفتح  الباب من ت�صاقط الأ

الباب بحي������ث �ُصمح لنا بالخ������روج. ولح�صن 

الحظ كان اأحد الم�صابيح معلّقاً في �صجرة 

الم�صم�������س الكبيرة في باحة الدار وكان نوره 

�صبباً ف������ي اإنقاذ حياة العدي������د من جيراننا 

مكان اإخراجهم  التع�صاء الذين لم يك������ن بالإ

من الخراب حتى ال�صباح لو لم ي�صاعد �صوء 

الم�صباح في اإنقاذهم. 

ت������رى ما هي القّوة )القدرة( التي األزمت 

حجار اأن تحت������رم اأج�صادنا وتحطم  اآلف الأ

غرا�س المتحّركة  اإلى مئة قطعة جمي������ع الأ

ف������ي غرفتن������ا الموؤلفة من هيكلَ������ي �صريّرين 

وكر�صَيين وطاولة؟
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ج������اء رج������ل م�صكين من البي������ت �صباحاً 

وانت�ص������ل من ال������ركام جثث والدت������ه وزوجته 

ربعة. وجاء رجل اآخر، كان فرحاً  واأولده الأ

لن�صحابه -ب�صعوره الذات������ي- اإلى الب�صاتين 

ولى، عاد باكراً في ال�صباح من  عند الهّزة الأ

اأجل �صيء تافه ولق������ي حتفه عندما ظّن اأن 

الخطر قد زال. 

عظم )ال�صلطان  هل �صي�صفق ال�صّيد الأ

العثماني( اأخي������راً على رعاياه المظلومين 

الذين ارتاأى اهلل اأن ت�صيبهم نكبة مروعة 

كهذه؟ هل يقبل اأن ل يعفيهم في ال�صنوات 

القليل������ة القادمة من دف������ع �صرائبهم؟ اإنه 

ح������دث جلل كفداح������ة الكارث������ة، فهي لن 

أر�صلها  تُعطى اأي اعتبار، وه������ي م�صادفة ا

اهلل، اإن لم تك������ن �صبباً، لتحّرر ال�صعب من 

ا�صطه������اد الباب العال������ي ل�صنتين اأو ثالث 

قل.     على الأ

أثناء الليل وا�صتمرار  اإّن الظالم الدام�س ا

كثر عنفاً خ������الل فترات زمنية  اله������ّزات الأ

ق�صي������رة، وانهي������ار الج������دران المت�صاقطة 

ني������ن واأ�ص������وات المنازعين  وال�ص������راخ والأ

أ�صياء ل يمكن  والبائ�صي������ن في تلك الليل������ة ا

و�صفها. وعندما يبزغ الفجر وت�صمح عودة 

أنقذتهم  النور للنا�������س بترك البقعة الت������ي ا

لهية يبدو م�صهد موؤّثر جداً.  فيها العناية الإ

ت������رى كثيراً من الذين ل������م يعتادوا ال�صالة 

�صاجدي������ن عل������ى ركبهم يعب������دون خالقهم، 

وت������رى اآخري������ن يرك�صون ليعان������ق بع�صهم 

بع�ص������اً وقد عّم المالم������ح والوجوه جٌو من 

خّوة. الحبور والمحّبة والأ

ف������ي نكب������ة عامة يك������ون فيه������ا التركي 

)الم�صل������م( والم�صيح������ي واليه������ودي وعابد 

وث������ان �صحايا من دون تميي������ز خا�صعين  الأ

لهي������ة النزيهة، ين�ص������ى كل واحٍد  للعناي������ة الإ

ولفت������رٍة اأحق������اده الدينية، ويك������ون ال�صعور 

ال�صائ������د في تلك اللحظ������ة المفرحة هو اأن 

كّل واح������د ينظر بالمب������الة اإلى اأكبر فقدان 

أ�صّعة ال�صم�س  اأ�صابه. لكن ما اأن تزداد حّدة ا

أ النا�������س بالتدريج بتذّكر حاجاتهم  حّتى يبدا

الطبيعية م������ن الماأوى والغ������ذاء، وي�صبحوا 

اأحياء اإلى اأق�صى مدى في مواجهة الم�صهد 

الحزين اأمامهم، حيث يواجهون قدراً كبيراً 

ن�صاني نادراً ما يح�صل ب�صبب  من البوؤ�س الإ

ا�صطراب الطبيعة العنيف«.

هكذا و�ص������ف قن�صل انكلترا جون باركر 

زلزل العام )1822م( ال������ذي عاناه �صخ�صياً 

نَّ 
أ وعا�������س دقائقه وثوانيه. والجدير بالذكر ا

باركر طل������ب من لندن اإر�ص������ال اإعانات لمن 

أُر�صل Nليه  عانوا م������ن الزلزال المدّم������ر، وا

أ بتوزيع  اأكثر من 1000 جني������ه اإ�صترليني بدا

ج������زءاً منها على المت�صّرري������ن من الزلزال. 

نَّ الحكوم������ة العثماني������ة رف�ص������ت تقّبل 
أ اإّل ا

رعاياه������ا م�صاعداٍت من الخارج واأمرت برّد 

الم�صاعدات المقّدمة. 
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اأديب و�سحفي �سوري. ❁

مع:

ديب الدكتور هزوان الوز الأ

اإعداد: حممد خالد اخل�رض
❁

ديب الدكتور هزوان الوز كاتب وروائي  الأ

ة ضة ضة اإ�ضافة  ضيا�ضيا� يا�ضيا�ض ضدب وال�ضدب وال� وقا�������ص ويبحث في الأ

ية ومن هذا ضية ومن هذا ضية ومن هذا  ضلى ترجماته الكثيرة عن الرو�ضلى ترجماته الكثيرة عن الرو� اإ

مو ضمو ضمو اأدبي  ضلى �ضلى � وذاك يرقى فيما يذهب اإليه اإ

��ال منظومة وطني������ة وثقافية ���ال منظومة وطني������ة وثقافية ���ال منظومة وطني������ة وثقافية  �رفي������ع من خ����رفي������ع من خ���

إقي������ة تجتمع في كتابات������ه ليخل�ص اإلى  اقي������ة تجتمع في كتابات������ه ليخل�ص اإقي������ة تجتمع في كتابات������ه ليخل�ص  اخاخا واأ

ان������ي ضان������ي ضان������ي اأرقى، وحول م������ا يكتب كان  ضن�ضن� إعال������م اإ إعال������م 

الحوار التالي:

- تع����دد االخت�صا�ص����ات والمعارف لدى 

الكات����ب ه����ل تثق����ل كاهل����ه اأم تعطي����ه اأفق����ًا

ايا جديدة صايا جديدة صايا جديدة  ع ومقدرة على الخو�ض بق�صع ومقدرة على الخو�ض بق�صع ومقدرة على الخو�ض بق� صو�صو� اأ

ضوالغو�ضوالغو�ض بتفا�صيلها؟
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إ، تثق������ل كاهله اإذا لم يكن  ا، تثق������ل كاهله اإ، تثق������ل كاهله  م������ران معاً • الأ
اإذا كان كاتباً بحّق.  كاتباً بحّق، وتمنحه اأفقاً

ول������ى يتجلّى التع������دد بعثرة  فف������ي الحال الأ

للطاق������ة، وفي الح������ال الثاني������ة ي�شرع هذه 

الطاقة على اأمداء مفتوحة.

������ات يعط������ي ش������ات يعط������ي ش������ات يعط������ي اأفقاً شا�شا� ا�شا�ش شخت�شخت� اإّن تع������دد ال

ل شل شل  شف�شف� إ������ع واإمكاني������ة للتكام������ل اأ إ������ع و ������ع وش������ع وش شو�شو� أ ا ثقافي������اً

حاطة  إ وهذا ما يمكنه من الإ وهذا ما يمكنه من الإ فكراً وانفع������الً

أّن إعمق. مع الإعمق. مع ال�شارة اإلى ا �شمل والنفاذ الأ الأ

إ������ات واإن بدت متباعدة عن  إ������ات و ������ات وش������ات وش شا�شا� ا�شا�ش شخت�شخت� تلك ال

التها شالتها شالتها  ش �ش � ّن ها فهذا التباع������د ظاهري لشها فهذا التباع������د ظاهري لشها فهذا التباع������د ظاهري لأ شبع�شبع�

في الحقيقة ت�شاركية، بل تكاملية على نحو 

ه.شه.شه. شان نف�شان نف� ان نف�شان نف�ش شن�شن� إدق، ت�شبه الإدق، ت�شبه الإ أ ا

: في 
ّ
لقد كتب������ت في غير حق������ل معرفي
ّ
لقد كتب������ت في غير حق������ل معرفي
ّ

������ة ورواية، وفي الفكر  ������ة ورواية، وفي الفكر ش������ة ورواية، وفي الفكر شّ شردي، ق�شّردي، قّ�ردي، ق� ردي، ق�شردي، ق�ش شبداع ال�شبداع ال� الإ

ية، شية، شية،  ش، والترجمة عن الرو�ش، والترجمة عن الرو�
ّ
عالمي
ّ
عالمي
ّ
إالتربوي، والإالتربوي، وال

تطعت شتطعت شتطعت اإنجاز ما كنت اأطمح  شنني ا�شنني ا� أ واأعتق������د ا

اإليه في ه������ذه الحقول جميع������اً، كما اأعتقد 

أب������ّدد طاقتي في مجال الكتابة كما  ني لم نني لم ّنني لم ا اأ

آخ������ر، فلقد كان لي خياراتي  قد يقّدر اأحد ا

ة بي، والمنطلقة من شة بي، والمنطلقة من شة بي، والمنطلقة من اإلحاح  شالتعبيرية الخا�شالتعبيرية الخا�

اللحظة التاريخية لفعل الكتابة، ولذلك كان 

ّ عمل مّما  عمل مما  عمل مّما اأنجزت مرتبطاً ب�شرطين اثنين:  كّل

، وما 
ّ
يشيشي شت������وى ال�شخ�شت������وى ال�شخ� ت������وى ال�شخ�شت������وى ال�شخ�ش شرقني على الم�شرقني على الم� رقني على الم�ورقني على الم�وؤ وم������ا يوم������ا ي

، ولذلك 
ّ
توى الجمعي
ّ
توى الجمعي
ّ

توى الجمعيشتوى الجمعيش ش على الم�ش على الم� رق������اورق������اوؤرق������اً ويبدو مويبدو م

رورة فردية وجماعية شرورة فردية وجماعية شرورة فردية وجماعية  ش عمل �ش عمل � ������اش������اش������اً كان كّل شي�شي� أ ا

ك تكت�شف ذلك من خالل في مرحلت������ه، ولعلك تكت�شف ذلك من خالل في مرحلت������ه، ولعلّك تكت�شف ذلك من خالل 

اإحال������ة كّل منَجز اإلى ال�صنة التي �صدر فيها، 

أو المرحلة التي كان موؤرقاً بها.  ا

- انتهجت طريق الجراأة والمبا�ش����رة في 

ول /عيون في  دبي الأ الطرح منذ عملك الأ

الخريف/ حيث دخلت اإلى عوالم الب�شطاء 

نق����د  ع����ن  ف�ش����اًل  ومعاناته����م  والكادحي����ن 

الممار�ش����ات الخاطئ����ة ف����ي الواق����ع العربي 

وال�شيا�ش����ي. هل يتعلق ذل����ك بنظرة فكرية 

العقدي����ن  ط����وال  ال�ش����ابقة  ح����داث  الأ اإزاء 

الما�شيين اأم برغبة في ت�شوير الواقع؟

• ق������د ل يك������ون مفهوم »م������رور الكرام«           
– كما ه������و متوات������ر وم�صتقر بي������ن النا�س– 
م�صتحب������اً ل������دى الكاتب الذي يري������د التاأثير 

ب������داع، فالكتابة موقف من الواقع، وهذا  والإ

الموقف يتطلب رفع ال�ص������وت اأحياناً ود�س 

نف في اأعماق المجتمع وزواياه لتح�ص�س  الأ

دباء  الرطوبة والعفونة والعطن، ولذلك فالأ

بداع ي�صهرون  اأ�صحاب المواقف من ذوي الإ

أو ي�صي������رون ب�صدور  اأقالمهم كم������ا ال�صيف ا

عارية وهم يتوقعون اأي �صيء. 

كثر  أة في مقارب������ة المو�صوعات الأ الجرا

الت�صاقاً بحيوات النا�س وموؤرقاتهم �صرورة 

بداع  بداع، وغيابها يعني تعليق هذا الإ في الإ

أنني فيما  في الفراغ، و�صخ�صي������اً ل اأعتقد ا

كتب������ت، بل فيما �صدر ل������ي، تجاوزت حدود 

الواقع اإلى حدود المبا�صرة على الرغم مما 

نني طالما  بي������ن الحقلين من م�صت������ركات، لأ
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ب������اأن الكتاب������ة م�صوؤولي������ة، وا�صتجابة  اآمنت 

لمثيرات الواق������ع، ومواجهة دائمة لمعوقات 

يمان  تطوره وتقدمه، ولطالم������ا كان هذا الإ

البو�صلة التي توجه المو�صوعات التي اأختار 

لتكون محكي������ات للن�صو�س الق�ص�صية التي 

�صاأكتب، ولعل ذلك هو ما ق�صدت اإليه بتعبير 

عوال������م الب�صطاء والكادحي������ن الذين يمثلون 

 ر�صيداً غالياً فيما يعني الكتابة 
ّ
بالن�صبة اإلي

ور�صالته������ا، اأما اأن يكون هذا مرتبطاً بنظرة 

أنه كذلك، بل اإذا �صئت الدقة  فكرية، فال بد ا

أنه ي�صدر عن روؤي������ة للحياة والواقع،  ل ب������د ا

أيديولوجية  وه������ذه الروؤية لي�صت ولي������دة اأي ا

ومن اأي درجة كانت، بل وليدة الواقع نف�صه 

 المرجع 
ّ
الذي غالباً م������ا مثل بالن�صب������ة اإلي

والغاية باآن. 

دب الواقعي  - ف����ي اأي ن����وع م����ن اأن����واع الأ

تدرج فيه ق�ش�شك التي تكتبها؟

أنني ل اأعتق������د بالتخوم ال�صارمة  • م������ع ا
دب لكن يمكن اأن اأقول اإنَّ تلك  أنواع الأ بي������ن ا

الق�ص�س تندرج تح������ت الواقعية وكفى ذلك 

مهما يكن من اأمر الواقعيات التي قالت بها 

نظريات نقدية مختلفة. 

أ�ص������رت اإلى  ف������ي اإجابت������ي ال�صابقة ا

ما ا�صطلح������ت عليه بالمرج������ع والغاية، اأي 

خير ل������دّي اأ�صل في كل ما  الواقع، وهذا الأ

كتبت واأكتب، وهو هدف باآن في كل ما كتبت 

أكت������ب، ولذلك لم تكن تعنين������ي اأي فعالية  وا

أو  ، ا
ّ
لت�صني������ف كتابتي تحت اأي مرجع واقعي

أو نظري������ة نقدية تنطلق من  دلل������ة واقعية، ا

الواقع، بل الكتابة نف�صها بعيداً عن الت�صنيف 

والتبوي������ب والحقول م�صبق������ة ال�صنع. يكفي 

المبدع اأن يك������ون مخل�صاً للواق������ع، ويكفيه 

خال�س �ص������ادراً عن وعي  اأن يك������ون هذا الإ

حقيقي بالواقع، بل عن معرفة ح�صيفة به، 

واإن لم يكن كذل������ك ف�صتكون الكتابة عندئذ 

أو �صبهاً بالواقع  ظاًل للواقع ل الواقع نف�صه، ا

بدلً من اأن تكون �صورته.

- األ تجد اأن اأدبك يوغل في �شرح الواقع 

التراجيدي���ا ول�ش���يما  اإل���ى ح���د  الحزي���ن 

مجموعة /حكايا طائر ال�شمرمر/؟ 

أدبنا لذلك  أكث������ر اإحزاناً م������ن ا • الواقع ا
اأخاف اأن اأكون مق�صراً في هذا المجال.

نحن نعي�س الح������زن ونحل������م بال�صعادة، 

طريقن������ا اإلى ال�صع������ادة مفرو�������س باأحزاننا، 

وه������ذه لي�ص������ت نب������رة حزينة ولي�ص������ت فكرة 

مطلقة ولكنه������ا واقعية اإلى درجة تكاد معها 

ت�صبح جوهر الحي������اة. الولدة ل تكون بغير 

ا  مَّ
أ ألم والنفراج ل معنى له اإل بعد الكبت، ا ا

الف������رح الذي ياأتي من فرح ويعقبه فرح اآخر 

أنا �صعيد بطبعي  ف�صيورث الملل ل محالة، وا

و�صعيد في حياتي. 

ب������داع كما يُقال، ولوله  الحزن خّزان الإ

أّي حزن؟ الحزن  بداع، ولكن ا لما كان هذا الإ

ال������ذي ي�صتطيع المب������دع �صياغته على نحو 
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يبتع������د معه عن حرائق الواقع ليخلق حرائق 

خيرة هي ما  الن�������سّ الذي يكتبه، وه������ذه الأ

تجعل الحزن نبياًل و�صفيفاً وفاعاًل في اإرادة 

التغيير لدى القارىء للخال�س من ت�صوهات 

آثامه.   الواقع وا

ج���دًا،  الق�ش���يرة  بالق�ش���ة  راأي���ك  م���ا   -

وه���ل تعتبره���ا جن�ش���ًا اأدبي���ًا ين���درج تحت 

ا�ش���م الق�ش���ة، وه���ل لها م�ش���تقبل كالق�ش���ة 

الق�شيرة والرواية؟

ّن  • ي�صعب القطع في ه������ذا المجال لأ
هذا النوع ل������م ي�صع قدماً را�صخة اأو يحدد 

بع������داً خا�ص������اً به، فب������دا كملع������ب من غير 

لعبين، وبا�صتثناءات تكاد ل تتجاوز اأ�صابع 

الي������د الواح������دة، واأنت تعرف كم������ا يعرف 

أو ب�صع زهور ل  أّن زه������رة ا ال�ص������ادة القراء ا

ت�صنع ربيعاً. 

خي������ر من القرن  لقد �صه������د العقد الأ

الفائت مح������اولت كثيرة لجع������ل الق�صة 

الق�صي������رة ج������داً ظاه������رة ف������ي الم�صهد 

قل، غير  الق�ص�ص������ي، ال�ص������ورّي عل������ى الأ

اأن تلك المح������اولت �صرعان ما ارتطمت 

بحائ������ط الوه������م ب������اأن كل ن�������س حكائي 

ق�صير هو ق�صة ق�صيرة جداً بال�صرورة، 

أي�ص������اً م������ا ت�صدع������ت تل������ك  و�صرع������ان ا

المحاولت لغير �صب������ب، ومن ذلك توجه 

�ص������وات الجدي������دة اإلى هذا  كثي������ر من الأ

النوع من الكتابة اعتقاداً منها باأنه جواز 

م������رور اإلى الم�صهد الق�ص�صي الذي بدا 

آن������ذاك �صاخباً بالظاه������رة، ومنه اإقدام  ا

فق������راء الموهبة على ركوب الموجة، اأي 

الظاه������رة، ولعل ذلك م������ا كان �صبباً في 

ع������دم �صم������ود الظاهرة طوي������اًل، ولعله 

ما جع������ل الظاهرة �صوتي������ة بامتياز كما 

و�صفها اأحد النّق������اد المتابعين للحراك 

الق�ص�صي ال�صورّي. 

- اأن����ت كتبت مقالت في ال�شيا�ش����ة. هل 

هن����اك راب����ط بي����ن ه����ذا النم����ط الثقاف����ي 

دبي، وبين الق�شة والرواية؟ والأ

دب والثقاف������ة نت������اج اإن�صاني يخ�صع  • الأ
لقواع������د و�صروط لكنه يبق������ى نتاجاً اإن�صانياً 

ن�صان، والرابط  يعبر عن مواقف الحياة والإ

دب  أو الأ أو الثقافة ا بين م������ا اأكتب بال�صيا�صة ا

ألوانها  كالرابط بين خطوط اللوحة الفنية وا

ومكوناتها.

�صخ�صياً ل اأرى اأن ثمة حدوداً حا�صمة 

نتاج الفك������رّي، بل اإّن ثمة  بي������ن مجالت الإ

أو تلك بينها جميعاً،  ترا�ص������اًل بهذه الدرجة ا

أّن المو�صوع هو الذي يختار �صكله  واأعتقد ا

جنا�صية من  من جه������ة، ويحّدد تخوم������ه الأ

جهة ثانية. وف������ي الحالين لي�س ثمة فروق 

بداعية اإل  بين الكتابة الفكرية والكتابة الإ

ن�صان،  بال�صكل وحده، فكلتاهما موؤرقتان بالإ

أّنهما ت�صتهدفان  ا وبالتنوير والتغيير، اأعني 

ن�ص������ان كلٌّ عل������ى طريقت������ه، وبو�صائل������ه  الإ
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الخا�ص������ة، و�صاأعود معك اإل������ى اإجابة عن 

وؤك������د اأن المو�صوع هو الذي  �صوؤال �صابق لأ

يختار ف�صاءه التعبيرّي. 

- لماذا لم تقف عند جن�ض اأدبي واحد 

ولق����د ع����ددت اتجاهاتك الثقافي����ة؟ األي�ض 

دارية الج�ش����يمة  �ش����عبًا في ظل اأعمالك الإ

وال�شاقة؟

أل������م اأقل في اإجابة �صابقة اإنني �صعيد  • ا
أنني  في حيات������ي؟ وم�صدر ه������ذه ال�صعادة ا

أن������ي اإن�صاناً وم�صوؤولً،  أدير �صا اأعرف كيف ا

اأعني على الم�صتوى الذي يخ�صني بو�صفي 

�ص������رة، وعلى الم�صت������وى الذي يخ�ّس  أباً لأ ا

عمل������ي بو�صفي معني������اً بواحدة م������ن اأهم 

الموؤ�ص�ص������ات التي تخ�������س المجتمع عامة. 

أنا هزوان ال������وز نف�صه،  وبي������ن الم�صتويين ا

ب والكاتب والمترجم والم�صوؤول،  اأعني الأ

أنني اأمنح كّل �صفة ما يليق بها  أكثر ا واأعني ا

مر الذي مّكنني  من الجدية والم�صوؤولية، الأ

من اأن اأكون الكاتب والمترجم عندما يجب 

 هذا المو�صوع 
ّ
اأن اأكون، اأي عندما يلّح علي

أو ذاك، ومن اأن اأكون الم�صوؤول   ا
ّ
ن�صان������ي الإ

أ�صتطيع  عندما يج������ب اأن اأكون كذل������ك. وا

أق������ول اإنني في الحالي������ن اأحّمل نف�صي  اأن ا

يمان  داء، وم������ن الإ م������ا يجب م������ن اأمانة الأ

دارة،  بواجبين: واجب الكلم������ة، وواجب الإ

واإنن������ي ل اأجد فرقاً بي������ن الحالين اإل في 

الدرجة فح�صب. 

- قم����ت بترجم����ة العديد م����ن الكتابات 

����ر ذل����ك عل����ى �شخ�ش����يتك  دبي����ة. ه����ل اأثَّ الأ

دبية؟ الثقافية والأ

ن�صاني  • اإذا �صلّمنا باأن ق������راءة النتاج الإ
الثقاف������ي ه������ي عملية تفاعلية بي������ن القارئ 

������رت فيه مكونات عّدة منها  أثَّ والن�س الذي ا

الزم������ان والمكان ف������اإن الترجمة هي تفاعل 

م������ع المقروء واإعادة اإنتاج له مع الت�صدد في 

مان������ة للغة الن�س وفك������ره والتحليق عالياً  الأ

ف������ي ف�صائه، وبذلك تكون الترجمة منحتني 

ف�صاءات اأخرى رحبة للتحليق فيها.

لقد كان لمعرفتي بلغة اأخرى غير لغتي 

م، بل لتمّكني من تلك اللغة، دور كبير في  الأ

ب������داع المكتوب بتلك  معرفة اأخرى، هي الإ

اللغة، وفي قراءته في م�صادره، ومن الموؤّكد 

أثره ف������ي ثقافتي اأولً وفي  أّن ذل������ك كان له ا ا

 
ّ
أكتبه ثانياً، ومن البدهي بنائي للن�س الذي ا

أو تلك  باآن اأن يكون وا�صح������اً بهذه الدرجة ا

ف������ي مجمل ما كتبت، من دون اأن يعني هذا 

أث������راً مبا�صراً وجهيراً، بقدر ما يعني تعبيراً  ا

خر.  عن زاد ثقافي بمغامرات الآ

أّن اأي كتابة  يمان ا اإنني �صديد الإ

خر، كتاب������ة محدودة  ل ترفده������ا ثقاف������ة الآ

ف������ي اأفق يخ�صه������ا، واأرى، في هذا المجال، 

خر، فكري������اً واإبداعياً، �صرورة  أّن منج������ز الآ ا

ي كات������ب، وبمناأى عنه، وفي غيابه، تتجلّى  لأ

الكتاب������ة بو�صفها مثاقفة م������ع نف�صها، وغير 
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أّن المثاقفة بمعناه������ا الحقيقي هي  خ������اف ا

م������ا تنجزه الكتابة من عالقات مع مغامرات 

أثر في تلك  خر، وم������ا يجب اأن تتركه من ا الآ

المغامرات في الوقت نف�صه. 

- ه����ل ترى واق����ع الترجمة واقعًا �ش����ليمًا 

على ال�شاحة الثقافية؟ وكيف تقّيمها؟

• يبدو واقع الترجم������ة لي�س على النحو 
الذي نطمح اإليه، مع تقديري للخطوات التي 

تم������ت في هذا المج������ال، فالترجمة تتطلب 

خط������ة واقعية وا�صح������ة المعال������م ومكتملة 

العنا�ص������ر وتتعاطى مع مو�ص������وع الترجمة 

خر  أنه طريق باتجاهي������ن، نترجم لالآ عل������ى ا

ويترج������م لنا، وه������ذا الطريق اإل������ى �صاحات 

ثقافي������ة متع������ددة من �صاح������ات الثقافة في 

العالم، نو�صع ب������ه م�صادر المعرفة والثقافة 

والح�ص������ارة ونقرب به بني الب�صر من بع�س 

لتاأخذ يد العولمة بع������داً اإيجابياً بعيداً عن 

الهيمنة الثقافية.

أّم������ا تقييم هذا الواق������ع وتقويمه ف�صاأن  ا

الجماعة الب�صرية، ب������ل الموؤ�ص�صات، ل �صاأن 

فرد وحده، واإذا ما كنت م�صراً على معرفة 

روؤيتي الخا�ص������ة له، ف�صاأكتف������ي بالقول اإّنه 

أ�صبه ب�صخ�س �صليم ظاهراً ومري�س حقيقة،  ا

أ�صبه باأنثى تتقن  أكثر، ا بل، اإذا �صئت الدق������ة ا

تجمي������ل نف�صه������ا لتخفي ما ه������ي عليه في 

أنها ح�صناء،  الحقيقة، فيخّي������ل للناظر اإليها ا

بينما هي في الواقع لي�صت كذلك.   

- ما راأيك بال�شاحة الثقافية ب�شكل عام 

وبما يدور عليها؟

• اأتت �صنوات الحرب اإلينا كما تاأتي النار 
على المعادن وانك�ص������ف الجوهر، فاأظهرت 

�صن������وات الحرب في بالدنا قام������ات ثقافية 

أدبي������ة ت�صتح������ق الحت������رام والتقدير، وفي  وا

الوقت نف�ص������ه وبعيداً عن منط������ق التخوين 

أ�صماء كثي������رة وكبيرة في  والقتتال هن������اك ا

�صاحتنا الثقافية اأقل ما يمكن اأن يقال فيها 

اإنه������ا اأ�صاعت بو�صلتها، منها من �صقط على 

حوال  الطريق ومنه������ا من يترنح. وفي كل الأ

لقد خلق������ت الظروف حال������ة اأو حراكاً عند 

المثقفين يتلم�صون ب������ه الطريق الذي يجب 

اأن ي�صلكوه بعيداً عن المهاوي والمطبات في 

جيال  ثقافته������م التي يجب اأن ت�صكل لهم ولالأ

القادم������ة وللوطن ح�صناً يحميهم ويفتح لهم 

الطريق اإلى العالم المعا�صر.

الق�ش�ش����ية  مجموعت����ك  ا�ش����ُتقبلْت   -

اأعن����ي »�ش����باح  ال�ش����ادرة قب����ل نح����و �ش����نة، 

اليا�ش����مين.. �ش����باح الغاردينيا«، عن اتحاد 

الكّت����اب العرب، بحفاوة وا�ش����حة، ول�ش����يما 

الكتاب����ة  ع����ن  توق����ف  بع����د  �ش����درت  اأنه����ا 

بداعي����ة يب����دو طوياًل. ما ال����ذي جعلك  الإ

تعود اإلى كتابة الق�ش����ة الق�شيرة من جهة، 

واإلى الن�شر في هذا المجال من جهة ثانية، 

الثقاف����ي  لم�ش����ارك  المتاب����ع  اأن  ول�ش����يما 

�ش����ار يعتقد باإخال�ش����ك للكتاب����ة الفكرية 

والترجمة وحدهما؟
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• نعم كان ثم������ة م�صافة زمنية طويلة بين 
�ص������دور مجموعتي الثانية و�صدور مجموعة 

»�صب������اح اليا�صمي������ن«، ولكن خ������الل ذلك لم 

اأتوقف عن كتابة الق�صة، كما لم اأتوقف عن 

ن�صرها، ولعلك تالحظ اأن مجمل الن�صو�س 

الت������ي ت�صمنته������ا المجموعة ه������ي ن�صو�س 

من�صورة في غير دورية ثقافية. 

ه������ذا من جه������ة، ومن جه������ة اأخرى كنت 

أق������ّدر اأن المجموع������ة �صتحظى بما حظيت  ا

به من اهتمام الق������راء والنقاد، ولغير �صبب، 

أّنن������ي اخترت ت�صمينها  �صباب ا وم������ن تلك الأ

الن�صو�������س الت������ي تمّثل خط������وة جديدة في 

اأدواتي الق�ص�صية، وفي وعيي بفن الق�صة، 

ول�صيم������ا ما يعن������ي بناء الن�������سّ الق�ص�صي 

وتحريره من كونه حكاية فح�صب لي�صير فناً 

أنني اخترت تلك  ف������ي الوقت نف�صه. ومنه������ا ا

الن�صو�س بع������د مراجعة كافية لمنجزي في 

هذا المجال، اأي للمجموعتين اللتين �صدرتا 

أّن وعيي بفعل الكتابة،  من قبل، ومنها ثالثاً ا

بوظيفت������ه وو�صائل������ه، تقّدَم عل������ى الم�صتوى 

 خالل تل������ك ال�صنوات التي ف�صلت 
ّ
المعرفي

 �صدورها و�صدور �صابقتها. 
ّ
بين زمني

- وم����اذا ع����ن رواي����ة »كتاب دم�ش����ق، حاء 

الحّب راء الحرب«؟

عباء التي نه�صت  • على الرغم من غمرة الأ
بها في ال�صنوات الثالث الفائتة خا�صة، اأعني 

اإدارتي لموؤ�ص�صة التربية في ظروف ا�صتثنائية 

تعرفه������ا ويعرفه������ا القراء جميع������اً، فاإنني لم 

أك������ن اأدخر جهداً في متابعة المنجز الروائي  ا

ال�ص������ورّي الذي عني بالحدي������ث عن النزيف 

الذي يعي�صه الوطن منذ نحو خم�س �صنوات، 

أّن معظم ذلك الحديث  ول�صّد ما كان يده�صني ا

أّن معظم اأ�صحابه  أدباً، وا أكثر منه ا كان خطاباً ا

�صقط في �صرك الكتابة الم�صبقة على الواقع 

ب������دلً من اأن تكون الكتاب������ة منطلقة من هذا 

الواقع نف�صه، ولعل ذلك هو ما دفعني، بل ما 

، في كتابة روايتي التي ت�صير اإليها، 
ّ
أل������ّح علي ا

ولعله اأي�صاً ما حررني من �صطوة الكتابة التي 

تم�صي اإلى نف�صها م�صلّح������ة بالروؤية ال�صابقة 

عل������ى الكتابة نف�صها، ولعلّ������ه ثالثاً ما يجعلني 

اأعتق������د باأّن الرواية �صاه������ُد عدل على نزيف 

الوط������ن ولي�صت �صاهداً تم تلقينه ما يجب اأن 

يقول في ح�صرة الواقع. 

- نح���و ثالثة عقود، واأكث���ر، واأنت اأحد 

الكت���اب ال�ش���وريين الذين كان لهم ح�ش���ور 

ف���ي الم�ش���هد الثقافّي ال�ش���ورّي الذي غالبًا 

ما يو�شف باأنه م�شهد ناحل على الم�شتوى 

النق���دّي، ه���ل يمكن اأن تحدثن���ي وتحدث 

ال�ش���ادة القراء ع���ن ال�ش���تجابات النقدية 

بداعية خا�شة؟ لتجربتك الإ

أنا اأنظر بعين التقدير اإلى الم�صتوى  • ا
النقدي ف������ي الم�صهد الثقافي ال�صوري ولو 

أثر  و�صف بالنحولة نظ������راً لما كان له من ا

اإيجابي في كتاب������ات المبدعين ال�صوريين 
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آم������ل اأن يرتقي  على م������دى زمني طويل، وا

ه������ذا الم�صت������وى اإلى حد الطم������وح. ومن 

أ�صعدن������ي اأن تحظى تجربتي  جان������ب اآخر ا

بداعي������ة بمتابع������ة م������ن قام������ات نقدية  الإ

�صكل������ت عالم������ات بارزة في مج������ال النقد 

دب������ي لي�س على �صعيد ال�صاحة الثقافية  الأ

أبعد منها  ال�صوري������ة فح�صب بل اإلى ما هو ا

أبو هيف والدكتور  مثل الدكت������ور عبد اهلل ا

ن�صال ال�صال������ح والدكتور عاطف بطر�س، 

أنيقاً  اإذ كان������ت اإ�صهاماتهم النقدي������ة ك�صفاً ا

أ�ص�س علمية عن توهج الروح  مرتك������زاً اإلى ا

في كتابات������ي، وبذا �صار الن�س ين�صاب في 

دواخل المتلق������ي ان�صياب الدم في العروق 

بداع في عالقته  ليعطي اأروع تجلي������ات الإ

ن�صان. مع الإ

أقّدر اأن يكون لروايتي ال�صادرة موؤخراً  وا

أكثر مّما حظيت تجربتي  ا�صتجاب������ات نقدية ا

ب������ه من متابعة، واأن يكون ثمة مرجعان لتلك 

 الرواية، 
ّ
، يرتبط بمحكي

ّ
ال�صتجابات: واقعي

اأي بم������ا �صهدت������ه �صوري������ة فيم������ا م�صى من 

، يرتب������ط بالعمارة ال�صردية 
ّ
ال�صنوات، وفني

ول،  المنبثق������ة، كم������ا اأرى، من المرج������ع الأ

كثر ات�صاقاً مع تحولت  أنه������ا الأ والتي راأيت ا

حداث وم�صائر ال�صخ�صيات فيها. الأ

ديب الدكتور هزوان الوز �سدر للأ

دبية عمال االأ - اأواًل: االأ

1- »عيون في الخريف«، ق�ص�س، اتحاد الكّتاب العرب، دم�صق )1994م(.

2- »حكايا طائر ال�صمرمر«، ق�ص�س، اتحاد الكّتاب العرب، دم�صق )1997م(.

3- »�صرير من الوهم«، رواية، دم�صق )2000م(.

4- »�صباح اليا�صمين.. �صباح الغاردينيا«، ق�ص�س، اتحاد الكّتاب العرب، دم�صق )2014م(.

5- »كتاب دم�صق، حاء الحب راء الحرب«، رواية، دار الفارابي، بيروت )2015م(.

- ثانيًا: الدرا�شات

1- »نحو مجتمع معرفي«، دار ال�صرق، دم�صق )2011م(.

2- »الوطن في لحظة الحقيقة«، دار ال�صرق، دم�صق )2012م(.

عالم /اأدوار واإمبراطوريات/«. وزارة الثقافة، دم�صق )2012م(. 3- »الإ

- ثالثًا: الترجمة )اأعمال للكاتبة الرو�شية غالينا �شيرباكوفا(

1- »اثنان وواحدة « ق�ص�س. 

- طبعة اأولى، دم�صق )2001م(.

- طبعة ثانية، وزارة الثقافة، دم�صق )2013م(.

2- »حب ميتيا«، رواية، وزارة الثقافة، دم�صق )2014م(.
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كاتبة �سورية. ❁

ب�صدد الدولة 
العربية املدنية

❁

أة اهتمام المفكرين  ا المرا المرا ّ�شغلت حرّية�شغلت حرية�شغلت حرّيُة

������ة، ودعاة الم�شروع القومي ش������ة، ودعاة الم�شروع القومي ش������ة، ودعاة الم�شروع القومي  شاد النه�شاد النه� ورّو

ية وية وؤية  واد برواد بر ّالء الرّوالء الرّو
الء الرووالء الرووؤ ووي وق������د نادى هووي وق������د نادى ه وي وق������د نادى هشوي وق������د نادى هش شالنه�شالنه�

ه������م ف������ي رف������ع الحيف عن شه������م ف������ي رف������ع الحيف عن شه������م ف������ي رف������ع الحيف عن  شجدي������دة، ت�شجدي������دة، ت�

أة، وتجلى ذلك مع ظه������ور تيارين،  االم������راالم������را

ية، شية، شية،  ش������ع بمبادئ الثورة الفرن�ش������ع بمبادئ الثورة الفرن� ّحدهما ت�شّب������ع بمبادئ الثورة الفرن�حدهما ت�شب������ع بمبادئ الثورة الفرن�حدهما ت�شّب
أ ا

ماح شماح شماح  شو�شع������ارات الحرية، والعدال������ة، وال�شو�شع������ارات الحرية، والعدال������ة، وال�

أة بالعمل. اللمراللمرا

فقد دع������ا رفاعة الطهط������اوي اإلى التعلم 

اني شاني شاني  شن�شن� المختلط، وراأى فيه ال�شكل الطبيعي واالإ

أة  ان عمل المران عمل المرا أ د كد ّكد ا ي������ن، وشي������ن، وشي������ن، واأ شللعالقة بين الجن�شللعالقة بين الجن�

يلة، فقال: شيلة، فقال: شيلة، فقال:  شونها ويقربها من الف�شونها ويقربها من الف� ونها ويقربها من الف�شونها ويقربها من الف�ش شهو الذي ي�شهو الذي ي�

عر�ض وتقدمي:  �سمر الزركي
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ا»فا»فاإذا كانت البطالة مذمومة في حق الرجال، 

فهي مذمة عظيمة في حق الن�ساء«.

آث������ر وللهدف ذاته العودة  التيار الثاني، ا

إلى الت������راث العربي الإلى الت������راث العربي ال�سالم������ي، فدعا اإلى  اإ

اجته������اد والتاجته������اد والتاأويل، ليفهم النا�س  اإعادة حق ال

ديان من ت�سامح وم�ساواة،  ما انطوت عليه الأ

ي������خ محمد عب������ده على ذلك سي������خ محمد عب������ده على ذلك سي������خ محمد عب������ده على ذلك  سد ال�سد ال� د ال�كد ال�ّك فق������د اأ

أة والرج������ل متماثالن في  ا المرا المرا بقول������ه: »اإنَّ

عور والعقل، سعور والعقل، سعور والعقل،  سعمال والذات وال�سعمال والذات وال� الحقوق والأ

ا الرجال الذين يحاولون عبر ظلم الن�ساء  ا الرجال الذين يحاولون عبر ظلم الن�ساء ما الرجال الذين يحاولون عبر ظلم الن�ساء مَّ أ ا

ما يولدون نما يولدون نَّما يولدون  ان يكون������وا �سادة في بيوته������م فان يكون������وا �سادة في بيوته������م فاإ أ ا

عبيداً لغيرهم«.

������اف الق������ول س������اف الق������ول س������اف الق������ول اإّن قا�سم اأمين  سن�سن� إومن الإومن الإ

أة،  اية المراية المرا ية المرسية المرس س حيات������ه للدفاع عن ق�س حيات������ه للدفاع عن ق� ّكّر�س جلكر�س جلكّر�س جلَّ

أة  اة« و»المراة« و»المرا أ اع في كتابي������ه »تحرير المراع في كتابي������ه »تحرير المرا ع في كتابي������ه »تحرير المرسع في كتابي������ه »تحرير المرس سوو�سوو�

نَّ
أ ة ر�سالت������ه. وجوهرها سة ر�سالت������ه. وجوهرها سة ر�سالت������ه. وجوهرها ا سالجدي������دة« خال�سالجدي������دة« خال�

ادية، سادية، سادية،  سة، واقت�سة، واقت� ّي������ة �سيا�سّية، واقت�ي������ة �سيا�سية، واقت�ي������ة �سيا�سّي ي������ة �سيا�سيسي������ة �سيا�سيس سة ق�سة ق� أ اية المراية المرا ية المرسية المرس سق�سق�

ل بتطور المجتمع، سل بتطور المجتمع، سل بتطور المجتمع،  سواجتماعية، وثقافية، تت�سواجتماعية، وثقافية، تت�

ها، سها، سها،  سومجمل الظ������روف الواقعية الت������ي يعي�سومجمل الظ������روف الواقعية الت������ي يعي�

ّ المجتمع، وتتقدم بتقّد المجتمع، وتتقدم بتقّدمه،  ّ
فهي ره������ن برقي
ّ
فهي ره������ن برقي
ّ

أة،  امم المتقدمة تقا�س بحرية المرامم المتقدمة تقا�س بحرية المرا نَّ الأ
أ كما ا

ومكانتها في المجتمع.

ّ الم�س������اواة التاّم������ة بين الرجل  الم�س������اواة التام������ة بين الرجل  الم�س������اواة التاّم������ة بين الرجل  نَّ
أ ������د ك������د ّك������د ا أ وا

أة اأهم رك������ن من اأركان بن������اء الدولة  اوالم������راوالم������را

������دس������دس������ّدى الباحث �سيف الدين  سالحديثة التي ت�سالحديثة التي ت�

دد سدد سدد  سالقنط������ار للحديث عنها ف������ي كتابه »ب�سالقنط������ار للحديث عنها ف������ي كتابه »ب�

الدولة العربي������ة المدنية« ال�صادر عن وزارة 

الثقاف������ة- الهيئة العام������ة ال�صورية للكتاب- 

دم�ص������ق 2015م، بمئ������ة و�صتي������ن �صفحة من 

القطع الكبير.

تتن������اول مو�صوع������ات الكت������اب ال�صج������ال 

الفكري- ال�صيا�صي- الجتماعي الذي تجلّت 

اإرها�صات������ه بداية الق������رن الما�صي مع تنامي 

�صعور نخبة المثقفين العرب بحتمّية القراءة 

النقدية للواقع العربي، وبعث م�صروع النه�صة 

العربي������ة، من خالل الدع������وة اإلى بناء الدولة 

�صالح  الحديث������ة، بمناه�صة ال�صتب������داد، والإ

أة، واإقامة  الدين������ي، والعلمانية، وتح������رر المرا

خ������ذ بنا�صية التقدم،  المجتم������ع المدني، والأ

ق مع معطي������ات الح�صارة 
ّ

والتفاع������ل الخ������ال

المعا�صرة، والتاأكيد على اأهمية المثقف ودوره 

في بناء الدولة. فجاءت عناوين البحوث في 

الكتاب مت�صل�صلة على النحو التالي: 

1- الدولة في الفكر ال�صيا�صي ما�صياً وحا�صراً.

2- المثقف وال�صلطة.

3- الدولة والمجتمع المدني.

4- الدولة والعلمانية.

أة. 5- الدولة وحرية المرا

6- موقع ال�صيا�ص������ة واأثرها في التجربة 

الثقافية العربية.

7- الدولة وم�صاألة الحرية.

8- العولمة والدولة العربية الحديثة.
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9- الث������ورات والنتفا�ص������ات العربي������ة، 

وبناء الدول������ة الحديثة )والث������ورة الم�صرية 

اأنموذجاً(.

وم������ن دون ريب فقد ب������دا هذا الم�صروع 

النه�صوي مفعم������اً بالطموح، وبداأت تجلياته 

بعد اأن حم������ل لواءه ع�صبة م������ن المتنورين 

وال������رّواد، الذي������ن و�صع������وا ن�ص������ب اأعينهم 

اإيقاظ العرب من �صباتهم الطويل، واأقدموا 

بحما�������س عّز نظيره على ن�ص������ر الوعي، ولم 

تنل �صالبة الواقع وعناده، ول كثرة الخ�صوم 

و�صرا�صتهم من عزيمة هوؤلء الرّواد، و�صطع 

أدب������اء كجمال الدين  نج������م مفكرين وكّتاب وا

فغاني، ومحمد عبده، وقا�صم اأمين، وطه  الأ

ح�صين، واإبراهيم اليازجي وغيرهم... وكان 

القلم �صالح هوؤلء الرّواد فاأقاموا الدنيا ولم 

ر   أتهم وهم يَْدُع������ون اإلى ن�ص يقعدوه������ا، بجرا

العلم به������دف محاربة ال�صتب������داد والجهل، 

واإع������الء �صاأن الحرية، ورف������ع معظمهم راية 

العقالنية ف������ي الت�صدي ل�صاللت الخرافة 

والرجم بالغيب، وداعب خيالهم حلم ال�صيادة، 

وبناء دولة عربية منيعة الجانب، ولكن هذا 

الحلم ظل معلقاً على �صليب التخلف الهائل 

واأطم������اع الغ������رب. على حد تعبي������ر الباحث 

�صي������ف الدين القنطار الذي راأى –من خالل 

نَّ النبعاث ال�صيا�صي كان 
أ تقديمه للكتاب- ا

جوهر الم�صروع النه�صوي وعموده الفقري، 

ولذل������ك �صعى هوؤلء المفك������رون والمنورون 

دباء اإلى تقدي������م روؤية �صيا�صية ذات بُعد 
والأ

ثقافي- اإ�صتراتيجي، بعد اأن لحظوا افتقار 

العرب اإلى العلوم ال�صيا�صية منذ القديم، اإذا 

ا�صتثنينا مدينة الفاراب������ي الفا�صلة، وماجاء 

ف������ي مقدمة ابن خل������دون، واأعم������ال اإخوان 

ال�صفا. وقد ا�صتقطب الم�صروع النه�صوي –

كما ذكر القنطار- عقول النا�س منذ البداية، 

اإل������ى مي������دان ال�صيا�ص������ة، وارتبط  وجذبهم 

أ�صهمت في  بتحولت اجتماعية واقت�صادية، ا

اإظهار فئات اجتماعية، وقوى طبقية حديثة، 

عّب������رت ع������ن جوانب هامة م������ن مطامحها، 

وج�صدت كثيراً من اأفكارها، وخلقت مناخاً 

تحررياً، كان من ثماره تعاظم مقاومة العرب 

ل�صيا�ص������ة النت������داب والو�صاي������ة والحتالل 

وتجزئتها،  العربي������ة  را�ص������ي  لالأ وروب������ي  الأ

وقد ان�صّب اهتم������ام المتنورين على م�صاألة 

ال�صتقالل، وخال�س الع������رب من الحتالل 

جنب������ي، والت�صدي للحرك������ة ال�صهيونية،  الأ

وعلى مجابهة الكيان ال�صهيوني.

وط������ّور رّواد النه�ص������ة اأفكاره������م خالل 

ولى، وفت������رة ما بين  الح������رب العالمي������ة الأ

الحربين، وف������ي غمرة المعرك������ة ال�صيا�صية 

والجتماعي������ة الت������ي ج������رت بع������د الحرب 

العالمية الثاني������ة. وبعد اأن تمكن العرب من 

اأن يظفروا بالحري������ة.. وال�صتقالل بلداً اإثر 
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بلد، تردد ف������ي كتاباتهم دمج التنوير بالفكر 

التاريخ������ي، وكان هذا يتطل������ب فيما يتطلب 

الدف������اع عن حق الفرد في الحرية، والتحرر 

أ�صا�صياً  من الجهل والفقر، واعتبار ذلك ركناً ا

في بناء دولة الع������رب الديمقراطية بعد اأن 

ظل احتجاب الديمقراطية »كعب اأخيل« ي�صل 

قدرة ال�صعب ويحول دون تحقيق اأهدافه.

ويجد القنطار اأن هذا الم�صروع النه�صوي 

–وبعد قرن من الزم������ن- قد �صار في طريق 
�صائكة ومتعرجة، ثم تراجع حتى خبا �صوءه، 

ر بها  وخفت �صوته، وُدفع������ت القيم التي ب�صَّ

اإلى الخلف، وطويت اأف�صل �صفحاته. حتى 

اأ�صبحت كالذكريات الدار�صة.

وب������دا –جلياً- اأن نم������ط الدولة العربية 

أ�صباب اإعاقة  القطرية كان �صبباً حقيقياً من ا

الم�ص������روع النه�صوي، واإقامة الدولة العربية 

الواحدة.

أّنه ظهرت ف������ي العالم العربي  ول�صيما ا

أنم������اط مختلفة م������ن الدول، كان������ت ال�صمة  ا

طباق  الم�صتركة بينها م�ص������ادرة الراأي، والإ

على الحريات العاّمة، وفر�س �صلطان الدولة 

المركزية ال�صيا�صي بالقّوة، فحّذر المفكرون 

من مغّبة ذلك وعاقبته الوخيمة.

ورح������م اهلل الدكتور طه ح�صي������ن القائل: 

»ليقبل العق������ل الحر اأن يفر�س عليه راأي من 

راء، اأو مذه������ب م������ن المذاه������ب، ول يمكن  الآ

اأن يخ�صع هذا العق������ل الحر لنمط بعينه من 

التفكي������ر والتعبير والعم������ل والن�صاط، والعقل 

الحر ل يقبل دكتاتورية مهما كان لونها، ومهما 

أ�صلوبها في الحكم«. كان غر�صها، ومهما كان ا

وذكر الباحث �صي������ف الدين في التقديم 

أي�صاً اأن حلم بن������اء الدولة العربية الواحدة  ا

واجه �صعوبات عّدة، فقد نهج اأعداء العرب 

م������ن كل �صاكلة ولون نهج������اً ثابتاً يهدف اإلى 

تكري�س التجزئة، ولهذه الغاية كانت اتفاقية 

�صرائيلي،  )�صايك�س بيكو(، واإقامة الكيان الإ

أي�صاً كان������ت مختلف قيود  وله������ذا اله������دف ا

والفكرية،  وال�صيا�صية  القت�صادي������ة  التبعية 

مة كلها �صحّية لها. أبناء الأ التي اأ�صبح ا

ولعلَّ اأخطر ما واجه العرب، لي�س قدرة 

ع������داء عل������ى مجابه������ة طموحهم  ه������وؤلء الأ

الوحدوي وتكري�������س التفتت، واإنَّما نجاحهم 

ف������ي تعمي������ق التناق�س بين الع������رب لدرجة 

التناحر وال�صراع، وا�صتع������داء بع�صهم على 

بع�س، ليتخاطبوا بلغة ال�صالح، فيزيدوا من 

مة العربية  أبناء الأ ح�صا�������س الجمعي لدى ا الإ

باأنه������م مدفوع������ون اإلى مع������ارك و�صراعات 

ماأ�صاوية ل ناقة لهم فيها ول جمل.

ويتاب������ع القنط������ار: وهك������ذا كان الواقع 

العربي الراهن يط������رح مع�صالته با�صتمرار 

على جميع المفكرين وق������ادة الراأي، بحيث 

كان الكالم ح������ول م�صتقبل الع������رب، واآفاق 
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العم������ل لتغيير ه������ذا الواقع عل������ى كل �صفة 

ول�صان، وق������د توقع كثيرون اأن حالة الحطام 

العربي الراهن لن ت�صتمر.

نَّ تحقيق هذا الهدف، 
أ ومما ل �صك فيه ا

لي�س رهناً بف������رد قادر على �صناعة التاريخ، 

أو �صلطة  ول وقفاً على قوة �صيا�صية وحيدة، ا

مهم������ا امتلكت م������ن مقومات الق������ّوة، ولكّنه 

فع������ل �صيا�ص������ي ي�صارك فيه ال�صع������ب ب�صبابه 

ون�صائ������ه، ونخبه الفكرية وق������ادة الراأي فيه؛ 

أ به المنورون ولم  لينجز هوؤلء جميعاً ما بدا

يكتمل، ك������ي ل يبقى العرب م������ن محيطهم 

اإلى خليجهم معلقين عل������ى �صليب التجزئة 

والتخلف والتبعية.

واإنَّ الواقع الماأزوم الذي نعي�صه وتعي�صه البالد 

أ ببح������ث »الثورات  العربي������ة –الي������وم- يجعلنا نبدا

والنتفا�صات العربية وبناء الدولة الحديثة...«.

نَّ 
أ اإذ بّي������ن الباح������ث ف������ي هذا البح������ث ا

�صا�صي لقيام الث������ورات على مدى  العام������ل الأ

التاري������خ، والمحفز لها ه������و القهر ال�صيا�صي، 

ن�صاني.  وال�صتغالل القت�ص������ادي، والظلم الإ

وقد اعتمد القنطار ف������ي هذه الدرا�صة على 

أّنه �صار  اأح������داث تاريخي������ة م�صهورة، ذاك������راً ا

اآلف  )109-71ق.م(  �صبارتاكو�������س  خل������ف 

العبي������د توقاً للحري������ة، وكان ال�صبب المبا�صر 

مريكية في عهد ج������ورج وا�صنطن  للث������ورة الأ

عام )1779م( ال�صتغالل القت�صادي ل�صركة 

مريكيين،  هندية- اإنجليزي������ة احتكرت بيع الأ

وقامت الثورة الفرن�صية عام )1789م( ب�صبب 

المجاع������ة الت������ي اأودت بحي������اة �صد�س �صكان 

باري�س، وق�صت هذه الثورة على نظام الحكم 

المطلق للملك لوي�������س ال�صاد�س ع�صر، ودّكت 

أبراج البا�صتيل. الجماهير بغريزتها ا

كما قّدم������ت ث������ورة )1905م( في رو�صيا 

أن������ه ل ال�صتغاثات  العب������ر والدرو�س عل������ى ا

و�صاع البائ�صة التي  يمكن اأن تخفف م������ن الأ

ينوء ال�صعب تح������ت وطاأتها، ول اللتما�صات 

أوامر  ورفع �صور القي�صر تحول دون اإ�صدار ا

عزل.. باإطالق الر�صا�س على الموكب الأ

وقامت الث������ورة الم�صرية عام )1952م( 

نتيجة الف�صاد الهائل، والفقر المدقع اللذين 

�صادا في عهد الملك فاروق.

الح������راك  اأن  القنط������ار  الكات������ب  وراأى 

ال�صباب������ي الم�صري، في الع�صر الحالي، قد 

أ�صالي������ب الن�صال  قدم نم������اذج مختلفة من ا

أ�صلوب التغيير  أبرزها ا بهدف التغيير  اأهمها وا

�صلوب بالتظاهرات  ال�صلمي، وتمّثل ه������ذا الأ

والعت�ص������ام والم�صيرات الليلية تتدفق فيها 

أم������واج ال�صباب ذوي التجاه������ات العلمانية  ا

والديمقراطية والثورية والليبرالية والدينية 

تكتظ بهم ال�صوارع وال�صاحات العاّمة يرفعون 

�صعارات ويعبرون عن اأهداف محددة عميقة 

ال������دللت كالحرية، وحق النا�س في التعبير 
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م������ن دون خوف، وو�ص������ع الم�صال������ح العليا 

لل�صعب ف������وق الم�صالح ال�صخ�صية، واإق�صاء 

موال المنهوبة، وبناء  الفا�صدين وم�صادرة الأ

دولة القانون والموؤ�ص�صات والوحدة الوطنية 

في �صوء التعددي������ة ال�صيا�صية، ولقد عّبرت 

ه������ذه ال�صعارات عن جوهر ه������ذا الحراك، 

وعن تطل������ع �صبابه������ا اإل������ى الم�صتقبل الذي 

جي������ال ال�صابة التي تب�صر  يفتح اليوم بيد الأ

بمفاهي������م معا�ص������رة وثقافة جدي������دة لديها 

رادة. الت�صميم والإ

ويعود الباحث القنطار في هذا الكتاب 

اإل������ى تجليات الدولة ف������ي الفكر ال�صيا�صي 

نَّ 
أ ما�صي������اً وحا�صراً وذلك ل�صع������ور المرء ا

ن�صاني يعيد بحث الم�صائل  تاريخ الفكر الإ

الجوهرية ذاتها، اأي تلك الم�صائل المتعلقة 

ن�ص������ان على وج������ه الخ�صو�س،  بحي������اة الإ

وبتنظيم عالقته بمن حوله، اإذ تطبع الوحدة 

والت�صابه منهج التفكي������ر الب�صري المنبثق 

�صئلة الفكري������ة وال�صيا�صية  من طوف������ان الأ

الت������ي اأوحت بالجدل ال�صاخن بين �صقراط 

ومجايليه من الفال�صف������ة والحكماء الذين 

ان�صغلوا بحياة النا�س وم�صائرهم، وطبيعة 

تلك الدولة التي �صتنظم حيواتهم، وكيفية 

هداف والغايات المنوطة بها  تحّقق تلك الأ

أبرزها: هل يجب اأن يكون  عبر ت�ص������اوؤلت ا

رج������ال الحكم من النخب������ة اأم من ال�صعب؟ 

أ الحديث  ماذا تعني الديمقراطية؟ ومتى بدا

عنها والتفكير بها؟ وكيف يمكن اأن ت�صبح 

أً في العالقات بين الدول؟ مبدا

ويلفت الباحث القنطار اإلى الح�صارات 

�صورية، الفينيقية،  القديمة )ال�صومري������ة، الآ

الفرعوني������ة، واإل������ى الح�صارتي������ن ال�صينية 

والياباني������ة، و�صواهم م������ن ال�صعوب القديمة 

الذين دمجوا بي������ن مفاهيم الحكم وال�صلطة 

�صاطير.. فثمة قوى خارجية  وبناء الدولة بالأ

آله������ة متعددة تتدخ������ل في م�صائر  هائلة، وا

الب�صر، وت�صنع اأقدارهم وتُملي عليهم اإرادتها 

مثل )زيو�س( و)جوبتير( وغيرهما..

وي�صتعر�������س الباحث في ه������ذا الف�صل 

أث������رت الفك������ر ال�صيا�صي عبر  أنموذج������ات ا ا

الع�صور والح�ص������ارات المتعاقبة بدءاً من 

�صول������ون، وكونفو�صيو�������س، وح������كام مدينة 

اأفالط������ون الفا�صلة، وروائع������ه الثالث التي 

ول������ى في ن�ص������اأة علم  �صكل������ت الدعام������ة الأ

ال�صيا�ص������ة عبر كتاب������ه »الجمهورية« وكتاب 

ال������ذي  »القواني������ن«، وكت������اب »ال�صيا�ص������ة« 

تحدث فيه عن نموذج الدولة الزمنية التي 

ق�صمها اأفالطون اإلى �صت دول، ثالثة منها 

تتقي������د بالقوانين وتتمثل ف������ي: حكم الفرد 

ر�صتقراطية،  قلي������ة الأ الم�صتني������ر، وحكم الأ

وحكم الديمقراطية المعتدلة، وثالث دول 

لتتقيد بالقوانين يتجلى فيها: حكم الفرد 
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وليجاريكية،  الأ قلية  الأ ال�صتبدادي، وحكم 

وحكم الديمقراطية المتطرفة.

وي�صي������ر الباحث اإلى الدول������ة الد�صتورية 

عند اأر�صطو ال������ذي نقد جمهورية اأفالطون 

نَّ 
أ لعدم اإيمان������ه بالحكم المطل������ق. معتبراً ا

على اإذ يجعل العالقة  الد�صتور هو مثل������ه الأ

بين الحاكم والمواطنين عالقة بين اأحرار.

ويتفق م������ع اأفالطون عل������ى اأن ال�صامن 

الوحيد للحكم ال�صالح هو القانون المرتكز 

أوامر، ما يجعل  على قواعد عامة ولي�س على ا

المواطنين را�صين ع������ن الحكم ل مرغمين 

أت������ي الباحث عل������ى ذكر  علي������ه. ومن ث������م يا

أ�صهم بنقل فل�صفة اأفالطون  الفاراب������ي الذي ا

أر�صط������و اإلى العربية حيث تناول من خالل  وا

كتب������ه مفاهي������م ال�صعادة، والع������دل الطبيعي 

والو�صع������ي، والمدينة الفا�صل������ة التي تعني 

ن�صاني  »الدول������ة« التي هي ثمرة الجتماع الإ

التي �صبهه������ا بالبدن الت������ام ال�صحيح الذي 

تتعاون اأع�صاوؤه كلها على حفظ الحياة.

ويقف الباحث عند كتاب »العبر وديوان 

أيام الع������رب والعجم  أ والخب������ر في ا المبت������دا

والبرب������ر ومن عا�صرهم م������ن ذوي ال�صلطان 

كب������ر« لبن خل������دون وحديثه ع������ن ن�صوء  الأ

الدول وتطورها قوة و�صعفاً وما تحتاجه من 

المنا�ص������ب وو�صائل الدفاع في البر والبحر، 

وكالم������ه المف�صل ف������ي ال�صرائب والجباية، 

ربع التي تن�صاأ  وحديثه عن مراحل الدولة الأ

أنقا�س دول������ة �صابقة لها،  ف������ي البداية على ا

وي�صترك رجال الدولة في هذه المرحلة في 

الدفاع عنها، ويبنون مجدها بالقوة والعزم.

 وفي المرحلة الثاني������ة: انفراد �صاحب 

ال�صلط������ان بالحك������م بع������د تخل�ص������ه مم������ن 

ا�صترك������وا معه في تاأ�صي�������س الدولة، و�صنعه 

لبطانته الخا�صة م������ن الم�صايعين والموالين 

والمنا�صرين. و�صيادة ال�صتقرار والترف في 

المرحل������ة الثالثة القائم على الخوف، وتمتع 

المنا�صري������ن بالت������رف والم������ال.. مما يمهد 

للمرحل������ة الرابعة اإذ يتح������ول ال�صتقرار اإلى 

ركود، وينتهي بتحلل الدولة، وينذر بزوالها.

وي�صتعر�������س البحث الدولة ف������ي الفكر 

أث������ره بالفال�صف������ة  وروب������ي المعا�ص������ر، وتا الأ

أت������ى على ذكر كتاب »يوتوبيا«  غريق وقد ا الإ

لتوما�س مور )1478-1535م( الذي تحدث 

في������ه عن مجتم������ع منظم ذاتي������اً، يقوم على 

أ�ص�س ذات طبيعة ا�صتراكية من حيث العمل،  ا

والملكي������ة، والخدمات العامة، وينطوي على 

مب������ادئ رفيعة للدول������ة باعتباره������ا المكان 

المن�ص������ود لهناء الب�صر، يحكمها اأمير ي�صتمر 

حكمه طالما حكم بالعدل..

اإلى ميكافيلّي )1469- ويلفت الباحث 

مي������ر« الذي ف�صل بين  1527م( وكتابه »الأ

خ������الق وال�صيا�صة ف�صاًل تام������اً.. معتبراً  الأ
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نَّ غاي������ة ال�صيا�صة هي المحافظة على قوة 
أ ا

الدول������ة.. م�صي������راً اإلى اأن ال�صمع������ة ال�صيئة 

لم تلحق بميكافيلي ف������ي حياته، واإّنما بعد 

موته، اإذ اقترن������ت بمقولته ال�صهيرة »الغاية 

تبرر الو�صيلة«.

وي�صي������ر البح������ث اإلى مونت�صكي������و )1689-

1755م( ونظريت������ه في مب������داأ ف�صل ال�صلطات 

التي اأخذ بها العالم ، وجعلها قاعدًة تقوم عليها 

الن�صو�س الد�صتوري������ة لحكومات العالم ودوله 

أوائل القرن التا�صع ع�صر حتى اليوم. منذ ا

�صارة اإلى جان جاك  ولم يفت الباحث الإ

رو�صو )1713-1778م( والحكم الديمقراطي 

ال������ذي راأى »اأن الم�صاواة ه������ي قاعدة دعم 

نَّ الم�صاواة بمعناها 
النظام ال�صيا�صي ذلك لأ

الجتماعي والقت�ص������ادي كفيلة باأن تحمي 

الحرية والعدالة باآن واحد«.

أت������ي ت�ص������ّور هيغ������ل ل�صع������ود الدولة  ويا

وانحدارها من فكره الحداثوي الذي حاول 

الرتقاء م������ن الفل�صفة اإلى العل������م، وتر�صيخ 

ملك������وت العق������ل.. اإذ نظ������رت الهيغلية اإلى 

الدولة بو�صفه������ا كائناً طبيعياً، ولي�س مجرد 

نت������اج عقد اجتماعي، ه������ي الكلي في ذاته، 

وم������ن اأجل ذات������ه اإنها كما يق������ول: »�صخ�س 

حقيق������ي، يكمن في اإرادتها المنطق الكامل، 

فراد التي يدعيها كل  وه������ي م�صدر حرية الأ

ن�صانية فيها  وبها..«. منهم، وتكتمل الإ

أّن مارك�������س عل������ى الرغ������م م������ن تبنيه  اإل ا

أنَّه تمّيز عنه بروؤيته  لفل�صفة هيغل الجدلية اإل ا

الواقعية التي انزاحت عن روؤية هيغل المثالية 

بتحلي������ل مارك�س للدول������ة البرجوازية ويتجلى 

أ�صاً  التباين بينهما باأن مارك�س قلب المعادلة را

أّولً، والفكر نتاجاً  على عقب بجعله الم������ادة ا

لها.. فيما كان هيغل يق������ول باأولوية الفكر.. 

أ�صا�س ذلك. حيث بنى جدله على ا

فكر�������س مارك�س جه������ده الفكري لتحليل 

طبيعة الدولة البرجوازي������ة، وتتبع م�صيرتها 

نَّ 
أ التاريخية في كتابه »راأ�س المال« معتبراً ا

اإدراك النا�س لي�س هو الذي يحدد معي�صتهم 

ب������ل العك�س ه������و ال�صحي������ح اإذ اإنَّ معي�صتهم 

الجتماعية هي التي تحدد اإدراكهم معتبراً 

اأن النا�س ه������م الذين ي�صنع������ون تاريخهم.. 

ن�صان  داعياً اإلى مجتمع خاٍل من ا�صتغالل الإ

مة.. واإل������ى اإ�صادة عالم 
أم������ة لأ ن�ص������ان، وا لالإ

دونما طبقات.

وعن المثقف وال�صلطة يفرد الباحث بحثاً 

�صكالية التي  يعّرف فيه بالمثقف والنظرات الإ

تطال دوره وموقعه ف������ي المجتمع وعالقته 

بال�صلط������ة قرباً وبع������داً، لفتاً اإل������ى ر�صالته 

ن�صانية التي تميزه عن  النابعة من طبيعته الإ

�صواه عل������ى راأي اإدوارد �صعيد: »اإنني لكوني 

مثقفاً اأقدم م�صاغلي اإل������ى جمهور.. واأكتب 

أوؤمن  عبر عّما ا م������ا اأكتب بعد تفكير وتاأمل لأ
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خرين به، ويختلط لدّي ب�صورة  قنع الآ به، ولأ

معقدة العام بالخا�س..«.

وع������ن العالق������ة الجدلية بي������ن الثقافة 

وال�صيا�صة ي�صير الباحث اإلى ال�صاحة ال�صيا�صية 

والت�صاري�س  ال�صدي������د  بالتعقيد  المت�صم������ة 

نَّ التدخل الفّعال في تلك 
أ الوعرة معتب������راً ا

ال�صاحة لبد من ا�صتناده اإلى اإيمان المثقف 

ن�صاف م�صتح�صراً مقولة  بمفهوم العدل والإ

ج������ان جيني������ه )1910-1986م( التي تحدد 

أو اإحجامه بالنخراط في  اإقدام المثق������ف ا

ال�صاحة ال�صيا�صي������ة بقوله: »اإنك حين تن�صر 

مقالت في مجتمع ما.. تدخل للتو واللحظة 

أّل تكون  دني������ا ال�صيا�صة، ومن ثم فاإذا اأردت ا

�صيا�صّي������اً فال تكت������ب مق������الت ول تتحّدث 

علناً«. وتبقى المعادل������ة التي تحكم عالقة 

المثقف بال�صيا�صي في مدى نجاح المثقف 

في خدمة ذوي ال�صلط������ان، والح�صول على 

ح������كام النقدية  مكافاأة منه������م، واإ�صدار الأ

الجريئة الت������ي تك�صف مثالبهم وعيوبهم في 

الوقت نف�صه.

وفي بحث حول الدولة العلمانية ولماذا 

أّن الدولة  ن )...( يرى الباحث ا العلماني������ة الآ

العلمانية ه������ي دولة ال�ص������رورات الثالث.. 

�صرورة الم�ص������اواة بي������ن المواطنين جميعاً 

ب�صمان حرية المعتق������د، والقناعة الروحية 

فراد ب�صفته������ا �صاأناً �صخ�صياً..، و�صرورة  لالأ

�صيانة ال�صال������ح العام ب�صيانة حقوق النا�س 

أ�صود، اأو  أبي�س وا م������ن دون تمييز عرقي بين ا

تمييز طبقي بين غني وفقير وعدم التطاول 

عل������ى ه������ذه الحق������وق، وحمايتها م������ن قبل 

هم،  الدولة باعتبار ذلك وظيف������ة الدولة الأ

والم�ص������ّوغ لوجودها.. اإ�صاف������ة اإلى �صرورة 

علمنة التعلي������م، بو�صع مناه������ج تعزز القيم 

ن�صاني������ة العامة لدى الن�سء،  الأخالقية والإ

ن�صاني كله من دون تمييز  رث الإ وتدري�س الإ

بين دين واآخر..

ونختم ببحث ناق�س فيه الباحث العولمة 

نَّ العولمة 
أ والدولة العربي������ة الحديثة ذاكراً ا

)العالمية(،   Mondialism لكلمة  ترجمة 

أو كلمة Globalization )الكوكبية( التي  ا

أّن العال������م ح�صارة واح������دة وح�صب  تعتب������ر ا

تعريف روبرت�صون: »اإنها تعني عامة ت�صكيل 

العالم وبلورته بو�صفه موقفاً واحداً، وظهوراً 

لحالة اإن�صانية واحدة، وتعني من وجهة نظر 

حداث، والقرارات والن�صاطات  نَّ لالأ
أ �صيا�صية ا

آثاراً مهمة  في مكان ما من العال������م، نتائج وا

فراد وجماعات مجتمعات اأخرى،  بالن�صبة لأ

وتعني ثقافياً ذلك التكوين الذي ي�صهد تبادلً 

وتفاعاًل ثقافيين ب�صورة م�صتمرة«.

وتاأتي العولم������ة المعا�صرة لت�صكل مرحلة 

من مراحل تطور العولمة التاريخي عبر تفوق 

بع�س الدول وفي مقدمتها الوليات المتحدة 
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مريكية- تكنولوجياً واقت�صادياً وع�صكرياً-  الأ

القت�صادي������ة  ال�صيط������رة  عب������ر  ومعرفي������اً- 

والع�صكرية، واختراقاتها في مجال الت�صالت 

نترنت حي������ث حافظت من خالل  بو�صاطة الإ

ذلك عل������ى اأف�صليتها على الم�صتوى الدولي.. 

اإ�صافة اإلى ما ت�صكله الهيمنة الثقافية من قوة 

جذب ل�صباب العالم م�صتمد من قوة الدعاية 

مريكي  ع������الم ف������ي تعوي������م النم������وذج الأ والإ

عالمي������اً.. مما دف������ع بريجن�صك������ي وفوكوياما 

وهينتنغت������ون للتعبير عن غبطته������م بالنهيار 

الدراماتيك������ي للثنائي������ة القطبي������ة.. اإذ يعتبر 

أ�صمالي الليبرالي هو  نَّ النظام الرا
أ فوكويام������ا ا

المرحلة النهائية في التطور العقائدي للجن�س 

الب�صري.. وبالتالي فالو�صول اإلى هذا النظام 

هو نهاية التاريخ؟!..«.

لك������ن ماذا عن الع������رب والعولمة اإذ وجد 

أم������ام تحدي هذا النعطاف  أنف�صهم ا العرب ا

التاريخ������ي، ودفع �صا�صته������م لمواقف متباينة 

أنه لبد من التكيف  من ذل������ك فثمة من يرى ا

مع منطق الع�صر ووقائعه، والنظرة للعولمة 

بو�صفه������ا ظاه������رة مو�صوعي������ة ل تخ�ص������ع 

لعتبارات ذاتية داعين للتوا�صل مع المجتمع 

الدولي والتفاعل الخالق مع �صيا�صاته.. وثمة 

من يرف�س ذل������ك قطعياً، وي������رى فيه نزعة 

ا�صت�صالمية تنقاد لمنطق القوة الجائر.

ا الموقف الثالث ل يحث على النقياد  مَّ
أ ا

وال�صت�صالم، ول اإلى العداء والرف�س، داعياً 

لال�صتناد اإلى القدرات الذاتّية، واإلى مقومات 

بداعية للحفاظ على الهوية بو�صفها  القوة الإ

نواة لقوة اإقليمية تمتلك مقومات تجعل منها 

أ�صا�صياً في الحلبة الدولية. لعباً ا

نَّ 
أ اأخيراً: اإنَّ الزمن ل يعود اإلى الوراء، كما ا

ال�صعوب ل تنام على ال�صيم مهما طال اأمده.

 واإنَّ بن������اء النظم العربي������ة ال�صليمة التي 

تدع������و اإليها القوى ال�صبابي������ة –اليوم- تقوم 

على الت�ص������اوي بين مواطنيه������ا في الحقوق 

والواجب������ات، وعلى قاع������دة التنمية الب�صرية 

نا�صية  الم�صتدام������ة، وامتالك  والقت�صادية 

العل������وم الع�صرية والتكنولوجي������ا المتطورة،  

نتاج العلم������ي وال�صناعي، وعلى  وت�صجيع الإ

ال�صتف������ادة من ثورة الت�ص������الت وذلك لبناء 

مجتمع المعرفة، وخلق ثقافة عربية ع�صرية 

قادرة على التفاعل مع ثقافة العالم من موقع 

الندّية، والت�صميم على �صياغة حا�صر و�ّصاء، 

وم�صتقبل م�صرق يتج�ّصد ببناء الدولة العربية 

المدنية التي طالما تطلعنا اإلى بنائها.
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اإ�ش������دارات ج�����ديدة

 ق�ش�ض غ�شان وّنو�ض

رغبة.. زيارة.. طواف.. طالع..

رجل مثله.. بال معنى.

وردة اآخر وقت.

تل������ك كانت عنوان������ات بع�س ق�ص�س، يف 

ديب املهند�س غ�صان  جمموعة »بقايا ندم«، لالأ

كامل ونو�س.

على الرغ������م من »دوار ال�ص������دى« الذي 

قا�صاه طوياًل، و»الح������راق« الذي عاناه يف 

»ظ������الل الن�ص������وة الهاربة«.. رغ������م »اأحمر.. 

أبي�س« ما مرَّ ب������ه وم�صوؤولية ما �صدر عنه،  ا

اأديب و�سحفي �سوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

ناف�������ذة عل��ى

، يف 

ان 

على الرغ������م من »دوار ال�ص������دى« الذي 

��راق« الذي عاناه يف 

حمر.. 

ولية ما �صدر عنه، 
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يف عمله الوظيفي. ما زال يف جعبة غ�صان »العائد« من »هام�س احلياة.. هام�س املوت«، 

مازال هناك يف ركٍن ما من مروءته، على ما مل يفعل »بقايا ندم«:

- املجموعة: بقايا ندم.

لف: غ�شان كامل ونو�ض. - املوؤ

- الت�شميم: حممد �شالمة حمود.

- اللوحة: �شنان غ�شان ونو�ض.

دب. - النا�رش: دار الهند�شة والأ

تتواف������ر املجموعة -ذات املئة وت�صع ع�رشة �صفحة -ه������ذه، على �صجرة هموم �صائكة 

فرع، تت�صاكل فيها ال�صخ�صية والعامة، وتتعالق الثقافية  وراق وملتّفة الأ الغ�صون اإبرية الأ

ديب املهّتم، غ�ص������ان ونو�س اإىل مفاتيح بع�س  أمل������ح املوؤلف املهند�س الأ بال�صيا�صي������ة. ولئن ا

أبواب الجتهاد م�رشعة. أبقى ا احللول، فقد ا

❁    ❁    ❁

درا�شة اأدبية

دبي������ة كمفهوم������ن، يف النق������د  دب والأ الأ

احلدي������ث ويف النق������د الق������دمي.. كمفهومن 

)عرب������ي وغرب������ي(.. ومن ث������م تقاطع هذين 

املفهومن م������ع الفل�صفة والتاري������خ، مع علم 

دبي، مع الن�س ومع  النف�س، مع اجلن�������س الأ

املتلق������ي. جمموع ما �صبق ه������و مو�صوع كتاب 

دبية«. دب والأ »الأ

نظري���ة  »درا�ش���ة  دبي���ة  والأ دب  الأ  -

وتطبيقية«.

حمد. - د.ح�شن اإبراهيم الأ

- الهيئة العامة ال�شورية للكتاب.

�صدرت هذه الدرا�صة حديثاً )2015م( يف دم�صق:
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دبية من زاوية نقدية  دب والأ يتمث������ل م�صعى هذه الدرا�صة يف مقاربة م�صطلح������ي الأ

دب. وتعزز ذلك  حديث������ة وعربية قدمية، بروؤي������ة تكاملية تنطلق من مقولت نظري������ة الأ

 وفريد يف م�صامينه و�صياقاته وبنياته الفنية، نازعة يف 
ّ
 غني

ٍّ
بالتطبي������ق على ن�سٍّ تراثي

ه  ذل������ك منزعاً حتليلياً ن�صّياً، ي�صتوعب مف������ردات اأبي حّيان التوحيدي الت�صكيلية يف ن�صّ

ن�صائي. الإ

❁    ❁    ❁

درا�شة يف الفكر العربي املعا�رش

�صم������ن اإ�صدارات الهيئة العامة ال�صورية للكتاب ه������ذا العام )2015م( كتاب يعر�س 

للهوي������ة العربية على م�صاح������ة )176( �صفحة من القطع الكبري، ي�صعى املوؤلف من خالل 

حاطة ب�»الهوية العربية« كمفهوم اأولً وكانتماء ثانياً، ثم يتوقف عند روؤية  درا�صته هذه لالإ

آة القطرية.  مة ومرا آة الأ يديولوجيا.. م������را آة الأ آة الدين.. مرا الهوي������ة يف مرايا ع������ّدة: مرا

منتهياً اإىل م�صتقبل الهوية يف الوطن العربي..

زمة  يزي������د من اأهمية هذه الدرا�صة للكاتب »عهد كمال �صلغن« �صدورها يف زمن الأ

التي متّر بها البالد العربية ووطننا ال�صوري خا�صة، حيث غدت الهوية هويات و...!

- الهوية العربية »�رشاع فكري واأزمة واقع«.

- عهد كمال �شلغني.

- الهيئ����ة العام����ة ال�ش����ورية للكت����اب دم�ش����ق 

)2015م(.

يقول الكاتب يف مقدمة كتابه:

ن�صان يف الع������امل العربي حائراً  �ص������ار الإ

أية هوية ينتمي، فالكرثة  بائراً ل يدري اإىل ا

الكاثرة من الهوي������ات طغت عليه، فلم يعد 

بو�صع������ه من حيث اإثباته لذاته، اإّل اأن ينغلق 

على نف�صه ويعود اإىل انتمائه اخلا�س..

����ورية للكت����اب دم�ش����ق 

ية هوية ينتمي، فالكرثة 

الكاثرة من الهوي������ات طغت عليه، فلم يعد 

ن ينغلق 
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املاهدون

�ص������در موؤخراً ع������ن الهيئة العام������ة ال�صورية 

للكت������اب، كتاب جديد يحم������ل الرقم /128/ من 

�صل�صل������ة »اآفاق ثقافية« الت������ي ت�صدرها الهيئة يف 

كتابها ال�صهري:

- الكتاب: املاهدون »ُنقاد الرواية ال�شورية«.

- الكاتب: �شمر روحي الفي�شل.

- النا�رش: الهيئة العامة ال�شورية للكتاب- دم�شق.

يخت�������س الكت������اب –ح�صب موؤلف������ه- بدرا�صة 

أنتجه نقاد الرواي������ة ال�صورية الرواد وحتليله  م������ا ا

أّولهم �صاكر م�صطفى يف خم�صينيات القرن الع�رشين،  ونقده، وهو اإنتاج كتبه ثمانية نقاد، ا

والباق������ون عدنان بن ذريل، ح�صام اخلطيب، حمي الدي������ن �صبحي، فائق املحمد، حممود 

أبو هي������ف، يف �صبعينيات القرن الع�رشين  أب������و خ�صور، عبد اهلل ا منق������ذ الها�صمي، حممد ا

وبداي������ات ثمانينياته. هوؤلء النقاد الثمانية ومعهم ناق������دان اآخران، كانوا البادئن بتنبيه 

دباء، اإىل الن�صو�س الروائية ال�صورية واأ�صحابها، داخل �صورية وخارجها. اء والأ القرَّ

يتاألف الكتاب من /373/ �صفحة من القطع الو�صط، تتوزعها ف�صول ثمانية، اإ�صافة 

ملقدمة وخامتة.

ورية 

/ من 

فاق ثقافية« الت������ي ت�صدرها الهيئة يف 

ة 

ورية الرواد وحتليله 

❁    ❁    ❁
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في  را�شخة  عالمية  مكانة  احتل  �شوريًا،  مو�شيقيًا  هناك  اأن  اأعتقد  ال   

اأذهان ع�شاق المو�شيقى مثلما فعل المو�شيقار وعازف الكمان ال�شهير نجمي 

من  كثير  في  ة  ع��دمَّ زمنية  عقود  م��دى  على  ال��ذي ظل  الفنان  ه��ذا  ال�شكري 

يو�شف  كان  ما  وكثيرًا  بالمو�شيقى،  المولعين  اإعجاب  يثير  وروبية  االأ الدول 

بكلمة »رائع« التي قد ال تكفي لو�شف ال�شعور الذي يح�ّض به الم�شتمع اإلى 

دوفاال«  و»مانويل  �شو�شون«  و»اأرن�شت  فرانك«  »�شيزار  العمالقة:  عمال  الأ عزفه 

و»برام�ض« و»باغانيني« وغيرهم..

لته للم�شاركة في م�شابقات دولية في العزف على  براعة نجمي ال�شكري، اأهمَّ

وعلى جائزة  بروك�شل،  في  اإليزابيت  الملكة  الكمان، وح�شل على جائزة  آلة  ا

كان  ما  ذلك  وكل  نيويورك،  في  »لوفنتريت«  وجائزة  باري�ض،  في  تيبو«  »جان 

العالية، وقد كان  الخارق، ونبل ذوقه وثقافته  ال�شكري  اأداء  ليتم لوال تميز 

جنمي ال�سكري واجلمالية املو�سيقّية

اآخر الكالم
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»اإن  عنه  قال  حين  المو�شكوفي  الحكومي  الكون�شرفاتوار  عميد  نائب  دقيقًا 

الم�شمون.. كل هذا  ذو  العاطفي  داء  واالأ الدافئ،  وال�شوت  الالمعة  التقنية 

ي�شمح له اأن يوؤدي اأعقد المقطوعات �شواء من الناحية الفنية اأو التقنية«.

باأداء  له  �شمحت  كبيرة،  بخبرة  المثمرة  عطائه  �شنوات  خالل  تمتع  لقد 

حفالت فنية كبيرة، بدرجة عالية من الدقة، جعلته يحتل مرتبة عالية بين 

العازفين الم�شهورين في العالم، وقد كانت البداية الكبيرة منذ عام )����م(، 

مريكية،  االأ نيويورك  مدينة  في  اأقيم  كبير  فني  في حفل  الباهر  تفوقه  اإثر 

قدرته  ت��م��ام  الإ م�شتمر  ب�شكل  ال��ج��ّدي  عمله  في  ال�شكري  اإب���داع  �شر  ويكمن 

للو�شول اإلى الكمال في فنه، وهذا ما �شمن له النجاح والمكانة الكبيرة التي 

و�شل اإليها على الم�شتوى العالمي.

عجاب والمحبة والقدرة الفنية الكبيرة التي و�شل اإليها ال�شكري  م�شتوى االإ

جعل رابطة اأهالي طالب المعهد العالي المو�شيقي »الكون�شرفاتوار« في مدينة 

ليون الفرن�شية »في معبد �شابخ« يقولون: »لقد اكت�شفنا عازفًا �شوريًا للكمان 

ولى.. اإنه نجم عظيم، وعازف بارع.. لقد ا�شترعى االنتباه في  من الدرجة االأ

مجال بناء المخططات ال�شوتية، اإن كلمة عبقرية ال تعطي القوة الحقيقية 

لظاهرة نجمي ال�شكري«.

الكثير،  ال�شكري  نجمي  عن  ُكتب  المو�شيقي،  والتحليل  النقد  في 

آلة الكمان وخا�شة لكون�شيرتو  وجميعها كتابات اأ�شادت بعزفه المتوهج على ا

باإمكانات مو�شيقّية  »باغانيني« من مقام »دو. ماجور« حيث قّدمه  كمان 

الذي  داء  واالأ والعاطفة  الجمال  قمة  فيه  وبم�شتوى  الح�شا�شية،  �شديدة 

طالق باأن ال�شكري يعزف مو�شيقى  ال عيب فيه، والمرء ال ي�شعر على االإ

جوهرها  في  المو�شيقى  ي�شمع  العك�ض  على  بل  �شيطاني،  ب�شكل  �شعبة 

ومن دون اأية عقبات فنّية اأو وجود كثير من التف�شيرات حولها.. في كل 

ّخاذ  ما قّدم من اأعمال كان تقديمه للعزف المت�شق، ولعر�شه المثير االأ
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يقاع المتاألق جدًا  والم�شقول رائعًا على نحو فريد في الحركة وفي االإ

المفعم ب�شال�شلة غير عادية..

المو�شيقّية  ل���ة  االآ اأن  م��ف��اده��ا  العجائز  ت��روي��ه��ا  حكاية  اأو  ق�شة  ه��ن��اك 

لل�شيطان هي الكمان، واإن هناك �شيئًا روحيًا في عزف ال�شكري خارج حدود 

الطاقة الب�شرية، وهذا ما يجعل المرء ي�شدق هذه الحكاية، فهو كما يقول 

ي �شخ�ض اآخر محكوم  عنه النّقاد يعزف كال�شيطان نف�شه، والعزف الرائع الأ

ال�شكري  عن  كتب  عندما  دقيقًا  بوتي«  »بيير  الناقد  كان  وقد  بالف�شل،  عليه 

المو�شيقى  بارع في مجالين معًا  »ال�شكري  الفرن�شية:  الفيغارو  في �شحيفة 

المقاطع  ع��زف  في  �شواء  اأب���دًا،  تتعب  اأو  ت�شعف  ال  الي�شرى  ي��ده  والتعليم 

وتار الثالثة واأ�شوات الجواب.. دقته في العزف  كثر �شعوبة، اأو بالن�شبة لالأ االأ

عجاز، وبالن�شبة لقو�ض كمانه، فقد كان عري�شًا  دائمًا كاملة وتامة اإلى حد االإ

ن،  �شوات بكل راحة.. ال�شكري االآ متجاوبًا معه، ي�شمح له بالعزف واإ�شدار االأ

يتربع بين العظماء«.

بداع يفتخر  نجمي ال�شكري كان خالل م�شيرته الفنّية الحافلة بالعطاء واالإ

بوطنه �شورية وي�شر على اأن يقّدم بال�شوري اأواًل قبل كل �شيء، �شحيح اأنه كان 

يعي�ض في باري�ض، ولكن ذلك لم يجعله ين�شى بلده، واأ�شهد اأنني ح�شرت له 

حفلة في باري�ض، وكان �شعوري ال يو�شف عندما اأظهر براعة ال حدود لها كانت 

�شحرت  التي  ال�ُمده�شة  من خالل طريقته  بالنف�ض  والثقة  بالخفة  تتجلى 

الح�شور في تقديمه لكابري�شيو ل��»باغانيني« حيث تفاعل ن�ض مو�شيقي رائع 

واأقوا�ض واألحان تاأملية في ارتفاعات باعثة على الن�شوة، فحقق بذلك اأعلى 

المتطلبات الجمالية المو�شيقية.

❁    ❁    ❁



ةّةجنمي ال�سكري واجلمالية املو�سيقيةّةّجنمي ال�سكري واجلمالية املو�سيقّيةجنمي ال�سكري واجلمالية املو�سيقيةجنمي ال�سكري واجلمالية املو�سيقية

ول   ���2015 أ    كانون الأ    كانون الأ 627العــدد   627العــدد   627

التنسى آن تضع أغلفة كتب


